
 

 

Referat for AG efter PLENUM  27. oktober  i Karlskorna 

Tilstede: 
Kristjan Geirsson (IS) 
Alexander Von Buxhoveden, Bruno Axelsson og Margaretha Ericsson (SE) 
Søren Nielsen og Kim Møller Petersen (DK) 
Magnus Nystrøm (FI) 
Åsmund Berg Nilsen (NO) 
Sekretær Jesper Vincent Hansen 
  

Valg af ordfører og information om mødearrangementet 

 Kristjan Geirrson blev valgt som ny formand (FM). 
 

5. Arbejdsgruppens opgaver 

 5.1 Rapporter fra opgaveliste og ev. ad hoc grupper  
5.1.1 Fremtidens kommunikationsmiddel (NO). 
- Norge undersøger om det norske nødnet og det svenske nødnet (RAKEL) kan 

kommunikere sammen. Rapportere status til Plenum 2012. 
- Danmark og Sverige skal undersøge om deres nødnet (SINE og RAKEL) kan 

kommunikere sammen. Rapportere status til Plenum 2012 
- Kommunikation med disse systemer skal laves som et øvelsesmoment (fokuspunkt) 

under Nordisk regionsøvelse i Danmark i uge 37 2012. Rapportere status til Plenum 
2012. 

 
5.1.3 Preventive og korrektive tiltag (DK). 
Holde AG/Plenum orienteret. 
 
5.1.4 Manualen (alle nationer). 
Opdatering af manualen, med hensyn til kontaktoplysninger og faktadata sendes til 
Sekretæren. Deadline 15/11 (alle nationer). 
Grænsedragning fra Færøerne og Grønland sendes til Sekretæren. Deadline 30/11 (DK). 
 
5.1.5 Hjemmeside 
Historik over dokumenter på hjemmesiden. Island opdaterer denne. Hjemmesiden er 
primært til dem som arbejder indenfor havmiljø området, og ikke til den brede 
offentlighed.   
 
5.1.6 Fælles flyvninger. (SE). 
Sverige overtager ansvaret for dette område fra Norge. SE laver et forslag til AG. 
Kontaktoplysninger til Yngvve, deadline 15/11 (sekretæren og NO). 
 
5.1.7 Skibsvrag med Olie (NO). 
Samler information fra deltagere landene til præsentation til AG. 
 
5.1.8 Erfaringer fra håndtering af skibsulykker (SE). 
Sverige overtager denne opgave fra Norge. Samler information fra deltagere landene til 
præsentation til AG. 
 
 



 

5.1.9 Olie i is (NO). 
Rapportere til AG/Plenum, gerne i samarbejde med Finland. 

 
5.1.11 Strategi (alle nationer). 
Der skal arbejdes mere med analysen som blev igangsat på AG mødet. Flere ideer skal 
præsenteres til næste AG. Deltager landene sender information til Sverige. 
 
Drøftelser ifm. Strategien.   
Mere organiseret arbejde vil gøre en stor forskel. Tiden til næste møde skal organiseres 
bedre, så der kommer mere fra hånden. Der skal tænkes på næste års arbejde. Listen over 
sekretærens arbejde skal gøres klar til næste års Plenum. Der skal udsendes en oversigt 
over aktuelle sager som de ansvarshavende lande arbejder med. Dokumenter vedrørende 
sagerne sendes til sekretæren før Plenum. Påmindelser og invitationer skal sendes ud 
tidligere. Blandt andet med deadlines.  
Sekretæren skal sende et foreløbigt referat ud i uge 44, derefter fylder AG medlemmer 
statistik og andre indlæg fra AG mødet ind i dette og sender retur til sekretæren. Herefter 
sender Sekretæren det endelige referat ud.  

 
5.2 Beredskab for at bekæmpe olie i vandsøjlen (SE). 
Udsat til 2013.  

 
5.3 Beredskab mod kemikalieulykker (DK). 
Angående Table-top øvelser, vil DK, NO og SE planlægge denne sammen. Første møde 
vil foregå medio januar.  

 
5.4 Beredskabsanalyse for skagerrak og kattegatsområdet (DK). 
Starter tidligst 2012 

 
Andet 

 NO, DK, SE sender forslag til sekretæren om regionsaftalen. 
 
Kommende møder 

Næste AG møde i Finland: Uge 9, 28/2 – 1/3 2012 
Næste Plenum møde på Island: Uge 43? 23/10 – 25/10 2012  

 

Afslutning 

 FM takker for et godt møde og værtslandet for lån af gode faciliteter.  


