
 

 

AGENDA  FOR AG  29 FEBRUAR – 1 MARTS I HELSINGFORS 

Gottskalk Fridgeirsson (IS) 

Søren Skovbjerg  Nielsen (DK) 

Magnus Nystrøm og Kati Tahvonen (FI) 

Erling Jahre Mustaparta og Hilde  Dolva (NO) 

Alexander von  Buxhoveden, Bruno Axelsson, Yngve De Bourg og 

Margaretha Ericsson (SE) 

Jesper Vincent Hansen(Sek) 
 

1. Åbning af mødet (værtslandet) 
Velkomst ved værtslandet, Magnus bød velkommen til Finland, og delagtig gjorde 

medlemmerne i praktiske oplysninger.  
 
2. Valg af ordfører og information om mødesarrangementet   
Gottskalk blev valgt som formand (FM). 

FM forslog at der blev gennemført en præsentations runde, da der var mange ny deltagere på 

mødet. 

 
3. Godkendelse af forslag til dagsorden 
FM forslog procedure for at lægge dokumenter til hjemmeside, samt sekretæren forslog 

deadlines. FM efterspurgte andre forslag. Agendaen for mødet blev godkendt. 

 

4. Gennemgang af referatet fra AG og Plenum i Karlskrona 
Referatet fra AG mødet blev gennemgået.  

Alexander forslog at næste AG og Plenum mødet på Island blev flyttet, på grund af møde i 

EMSA. Referatet blev godkendt. 

 
5. Arbeidsgruppens opgaver efter plenum 
 5.1 Rapporter fra opgaveliste og ev. ad hoc grupper  

 

5.1.1. Fremtiden kommunikationsmiddel 
Der arbejdes stadig på at undersøges om NØDNET og RAKEL kan arbejde sammen, samt SINE 

systemet. 

 

5.1.2. Status angående kemiske og biologiske bekæmpningsmidler 
NO udarbejder en metodehåndbog for strandrensing, det forventes at den er færdig til foråret 

2012. Olie i is vil ikke blive berørt i Manualen. Der er et særligt system for godkendelse af 

kemikalier for strandrensning.  

 

5.1.3. Præventive og korrektive tiltag mod ulovlige udslip 
Der mangler input fra øvrige nationer. DK informerede om hvordan DK i fremtiden behandler 

og opbevarer olieprøver. 

NO sender et hæfte til sekretæren, om olieprøvetagning, SE vil informere om emnet til Plenum. 

 

5.1.4. Manual 
Sekretæren sender kap. 4. ud til respektive lande, som vender tilbage med et opdateret kapitel, 

endvidere sendes kap. 2 og 3 ud til alle deltagere, når disse kapitler kommer retur fra Alexander. 

 



 

 

5.1.5 Hjemmesiden 
FM informerede om den ny hjemmeside. Hjemmesiden vil  blive placeret på Island 

Miljøstyrelses hjemmeside. Sekretæren skal være i stand til at lave generelle kommentarer, 

nyheder til hjemmesiden. Hjemmesiden er planlagt til at åbne til oktober. Er der spørgsmål 

angående hjemmesiden kan de rettes til Kristinn Mar Arsaelsson via kma@ust.is. Sekretæren 

retter henvendelse til Kristinn angående et password beskyttet område.Sekretæren samler alle 

kommentarer til hjemmesiden, fra AG, og sender disse samlet. Termin for kommentarer er d. 

21/3. Alexander mener ikke at det er så vigtigt med nyheder, Magnus giver Alexander ret. 

Link til hjemmesiden: http://www.ust.is/default.aspx?pageid=98c4d23e-d1bd-4692-be07-

82d5aa970f64 

 

5.1.6. Manualen fælles flyvninger 
I Skagerrak og Kattegats området overvejes det at der planlægges en flyvning pr. uge, pr. land, 

samt at der ofte bestilles satellit billeder via EMSA som er koordineret med flyvningerne. Der 

skal være et fly på standby, som kan sendes af sted såfremt satellit billederne viser et udslag. NO 

forslår en planlægningsperiode på 6 uger for satellit billederne.  

Nationerne ser på sagen og vender tilbage med bemærkninger. Termin til Yngve DeBourg sidst i 

maj.  

 

5.1.7. Skibsvrag med olie og farlig last 
Murmansk: Der har været problemer med at tætne tørdokken.  

Tømnings operationer er i gang følgende vrag: Bittern, Boarddale, Erich Giese og Neuenfels. 

Der er 18 vrag i NO, som indeholder mellem 100 og 300 tons olie.  

Kystverket viste en film, omhandlende deres vragtømnings operationer. 

DK informerer: Det er endnu ikke afklaret om Fu Shan Hai skal tømmes. 

SE informere om at de har 5 vrag som skal tømmes. 

IS informerer om Alexander Hamilton og El Grillo, intet nyt at rapportere om disse vrag. 

FI har ikke saneret nogen vrag i 2011. 

 

5.1.8. Erfaringer fra håndtering af skibs ulykker 
Der har for 3 uger siden, været besøg i DK fra SE havarikommission angående Golden Trader 

sagen.  DK fremlage og udleverede alt materiale. 

SE vil præsentere noget nyt materiale til næste AG møde. 

NO viste en præsentation om Costa Concordia. Der var norsk deltagelse i EU response team, 

som blev sendt til Italien for at bistå dem. 

 

5.1.9. Olie i is 
Der ikke noget nyt at refererer om olie i is. Dog er der et stort projekt som startes op om emnet af 

olieselskaberne. 

 
5.1.11. Strategi for Københavneraftalen 
Alexander fremhæver at det er vigtigt at KBH aftalen har en strategi, dog er den beskrevet i 

artikel 1 i aftalen. Dog efterspørger Alexander en om strategien skal tydeliggøres. Yngve 

fremfører at KBH aftalen bør gøres mere synlig for befolkningerne i aftale landene. NMR bør 

inddrages mere i KBH aftalen. AG er kommet frem til at diskussionen om strategi, bliver henlagt 

for at kunne bruge mere tid til andre opgaver. Alexander vil fremlægge mere til Plenum om 

hvorfor AG mener at der ikke skal arbejdes videre med en strategi. Materialet som er udviklet 

gemmes dog og AG kan vende tilbage til dette med jævne mellemrum.  

 



 

 

5.2. Beredskab for at bekæmpe olie i vandsøjlen 
SE vil fremlægge nyt om emnet til Plenum 2013.  

 

5.3. Bekæmpelse af kemikalie ulykker 
DK informerer om forberedelserne til Tabletop øvelse i november i uge 48. DK indkalder 

involverede nationer til møde, inden sommerferien, i Frederikshavns. Der vil blive udsendt 

forslag til datoer for dette planlægningsmøde snarest.  

 

5.4.  Beredskabsanalyse for Skagerrak og Kattegat området (ad hoc) 
DK informerer om BE-AWARE projektet. Desuden orienterer DK om at BRISK projektet, både 

risiko- og behovsanalyse, er færdig. 

 

5.5. Fly (ad hoc)  
Der har været diskussion om hvordan det skal tackles med hensyn til diplomatisk clearing, og 

om hvordan det klares i HELCOM og BONN.  

DK skal opdatere deres fly del til Yngve, bl. a. med C/S og helikopter. Deadline 12/3.  

Deadline for kap. 3.5 sidst i maj 2012 til Yngve De Bourg. 

 
6. Aktuel information fra parterne 
 6.1 Danmark 

DK informerer om en national havmiljø opgave analyse.  Der er ikke vedtaget noget men 

der overvejes flere modeller herunder at fly overvågningen samt bekæmpelsesdelen af 

forurening til søs kan udliciteres til civile. Myndighedsudøvelsen kan ikke udliciteres. 

  

 6.2 Færøerne 

 

 6.3 Finland 

Frivillige organisationer bruges i. f. m. vildtredning, såsom oiled wildlife organisation, 

disse foreninger kan ansøge en finsk olieskade fund om at få dækket deres udgifter.  

 FI planlægger på en stor miljø øvelse i ministeriet 1. Juni 2012.  

FI er også ved at arrangere BALEX DELTA 2012, til august. Øvelsen er planlagt til at vare 

i fire dage.  

 FI vil til Plenum 2012 vise deres datasystem Boris II. 

  

 6.4 Norge 

NO informerer om at der er udvalgt 39 fiskefartøjer og andre egnede fartøjer som kan 

bruges i den kystnære olieudslips beredskab. Olieselskaberne bruger også sådanne fartøjer 

i olieudslips beredskabet. 

Tour de beredskab – Beredskabscentret arrangerer møder for IUA (Interkommunalt utvalg 

mot akutt forurensning)/kommunene vedrørende beredskabsanalysen som blev afsluttet i 

juni 2011.  De informerer om hvad Kystverket kan bidrage med og indhenter information i 

forhold IUA’s behov for af materiel og resurser.   

Kystverkets organisation er blevet ændret, der er kommet en beredskabsafdeling og et 

beredskabscenter.  Delingen er gennemført grundet krav fra Fiskeri og Kystdepartementet 

vedrørende klagebehandling, at det skal være to adskilte behandlinger. 

Beredskabsafdelingen vil varetager direktoratsrollen og står for virksomhedsrollen. 

Beredskabscentrets hovedopgaver vil være operativt, øvelser og stå for anskaffelser av olie 

forureningsbekæmpelses udstyr.  

 Helseprojektet: Der ses på den virkning dem der bekæmper olie reelt er udsat for.  



 

 

Kortlægning af hændelser i Norge, hvilke målinger kan der foretages, hvilke laboratorier 

kan der bruges, i første gang er fokus rette mod olie hændelser. Projektet skal være færdigt  

til i slutningen af 2012. NO efterspørger om andre nationer har erfaringer med sådan et 

projekt, Margaretha tilbyder sin assistance, da hun tidligere har deltaget i et sådant projekt. 

NO informerede om miljøundersøgelser efter Full City forliset i 2009. Undersøgelserne har 

kortlagt skadeomfanget på naturresurser.  Undersøgelser er udført for at dokumentere 

skaden på søfugle, fisk, skaldyr, sedimenter, flora/fauna etc.  En række rapporter er 

udarbejdet, de ligger på:   

http://www.kystverket.no/Beredskap/Arkiv-over-aksjoner/Full-City/Miljoundersokelser/ 

I tillæg til dette arbejdes der med en konsolideret rapport som opsummer 

miljøundersøgelser som er udført efter de fire siste store hendelser (Rocknes, Server, Full 

City, Godafoss) med akut olieforurening i Norge. 

 

Der arbejdes med at udarbejde et modul at registre olieforurening på stranden elektronisk. 

Dvs. at det benyttes netværkskort for at registre olieforurening i felten og dette lægges lige 

ind i kortlægningen. 

 

NO præsenterede deres nye fly Beech King 350. 

NO styrker to RITS grupper, i Oslo og Bergen, vedrørende beredskab for 

kemikaliehændelser. Der vil indkøbes kemikalieudstyr, bl. a. kemikaliedragter og 

gasmålere, og gennemføres tilpassede kurser. Dette sker i henhold til at Norge skal 

ratificere OPRC konventionens HNS protokol.  

 

 6.5 Sverige 

 SE fortæller om Tall olie og råtall olie. 

Baltic master II projektet blev afsluttet i januar. Endvidere er der gennemført Tabletop 

øvelser med Gotland.  

SE informerer om at kun 49 % af de svenske kommuner har en beredskabsplan, samt at 39 

% af disse beredskabsplaner er mere ind 5 år gamle.  Nuværende planer indeholder ikke 

strandrensningsplaner. MSB job er blandt andet at assistere med at opdaterer disse, et 

arbejde de straks vil gå i gang med.  

  

 6.6 Island 

 Det nye skib Thor, er p. t. i Norge for at få skiftet motorer.  

 Flyovervågningsdelen på Island er udlejet til FRONTEX.  

Der har været en nærhændelse på Island, derfor vil Island forsøge at få skibe til at sejle 

længere ud fra kysten, for at få en bedre responstid, bl. a. ved af trafikseparering. 

Nærhændelse drejede sig om et skib, der fik motorstop, og var tæt på at gå på grund. 

IS har en kontrakt med EMSA om  satellit billeder, kontrakt blev gældende fra december 

2010. IS modtager 3-4 billeder pr. uge fra EMSA. 

 

7. Statistik. 
 7.1 Danmark 

DK statistik er ved at blive godkendt, når den er godkendt vil den være tilgængelig på 

SOK hjemmeside. DK nævner at der var to uheld sidste år, Godafoss og Golden Trader. 

  

 7.2 Finland 

FI nævner at statistik normalt gennemgås på Plenum mødet. Der var sammenlagt 58 

olieudslip i Finland i 2011. Finske miljø fly opdagede 18 olieforureninger, 13 på finsk  



 

 

område, 3 i svensk område og 2 på estisk område. Miljø helikoptere opdagede 8 olieudslip, 

alle på finsk område. Endvidere opdagede Estland 3 olieudslip og Tyskland 1 olieudslip på 

finsk område. Den gennemsnitlige størrelse af oliespild var på 30 liter olie. 

  

 7.3 Norge 

 NO præsenterer hvor langt NO er kommet med statistik for norske olieudslip 2011. 

NO informerede at der har været 79 skibsbasede udslip, 83 offshore baserede udslip, 193 

landbaseret udslip og 27 andre udslip. Antallet af disse udslip dækker bl. a. olie, boreslam 

og kemikalieudslip. Det samlede antal af udslip er 382, med en volumen på 1423,50 m3. 

 NO viste olieregnskab for Godafoss.  

  

 7.4 Sverige 

Statistik for SE er ikke klart endnu, Kustbevakningen sender det til sekretæren. SE nævner 

at statistik gennemgås på Plenum. 

 MSB rapporterer at saneringsoperationen ved Kirkenes kostede 11 millioner Skr.  

 På fly siden rapporterer SE, at SE kun har opdaget små olieudslip. 

  

 7.5 Island 

IS har ikke haft nogen store udslip, derimod har der været en del små udslip i havne. Der 

har været et positivt satellit billede. En fiskerbåd blev observeret ud for sydkysten, tæt på 

udslippet. Kaptajnen erkendte sig skyldig, da han kom ind til havnen.  

 

FI forslår at alle nationer rapporterer på samme måde, for at gøre statistik rapporteringen 

sammenlignelig. SE nævner at alle nationer bør bruge hele kalenderår, så at der f. eks. til 

Plenum 2012, rapporteres for statistik 2011.  

 

8. Status fra andre aftaler/organisationer 
8.1 Bonn-Agreement (NO) 

Opfølgning af BONN action plan. BE-AWARE projektet er startet op i BONN, og bliver 

betalt af EU. Der vil være møde angående BE-AWARE i København sidste i marts. 

- DENGERNETH (DK) 

Der er ikke noget nyt at rapporterer fra DENGERNETH. Øvelse BONNEX 22 gennemføres i 

2012 

 

8.2 Helsinki Commission (Helcom) (SE) 

BRISK projektet er netop afsluttet. Til Plenum vil der komme uddybende bemærkninger til 

BRISK projektet. 

MSB nævner at der vil være møder angående shoreline response i HELCOM regi. 

- SWEDENGER (SE)  

25/26 september vil SE være vært for øvelsen i SWEDENGER. 

-  Balex øvelsen (FI) 

Finland vil arrangere Balex Delta øvelsen. DK informerer, om at DK stiller med en enhed. 

-  Finland-Russland-Estland (FI) 

Intet at rapporterer. 

 

8.3 European Union EU (SE) European Maritime Safety Agency (EMSA)(SE) 

Der arbejdes på guidelines i forbindelse med udslip, CSIS og SSN, hvordan POLWARN skal 

udsendes. Det er vigtigt at vores POLREP rutiner holdes, og at de stemmer overens med 

BONN og HELCOM rutiner.  



 

 

8.4 Arktisk samarbejde,  

- Emergency, Prevention, Preparedness and Response (EPPR), (FI) 

Der foregår 2 processer, den ene er forbyggende olieudslip i arktisk område. 

Den anden proces er forhandlinger om en ny aftale om oliebekæmpningsberedskab og –

samarbejde mellem de 8 arktiske stater som Magnus vil orienterer om til Plenum.  

- Danmark -Canada (Dk/Grønland) 

For forsvarets vedkommende vil der blive oprettet en arktisk kommando i Nuuk. Der er 

desuden udpeget en arktisk ambassadør. 

 

 8.5 International maritime Organisation (IMO) (SE) 

      International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Co-operation 1990 

     (OPRC) (SE) 

SE vil informerer om emnet til Plenum. 

MSB informere om at bunker konventionen i regi af Den Internationale Olieskade fond, er 

ved at blive ratificeret i SE. 

 

8.6 Andre avtaler  

- Norge-Russland (NO), 

Der er gennemført en forureningsøvelse Barents, Rusland var lead på øvelsen sidste år. Den 

6- 7 juni vil der gennemføres en ny øvelse Barents, i nærheden af Kirkenes. Øvelsen 

gennemføres samtidigt som en workshop (5. juni) i regi af EPPR, som er et NO bidrag til 

projektet ”Development of Safety Systems in the Arctic”. Workshoppen vil bl. a. have temaer 

som søredning, olieberedskab og forebyggelse af ulykker.  Deltagere fra KBH aftalen er 

hjertligt velkommen, og kan rette henvendelse til Ole Kristian, på e-mail: 

Ole.Bjerkemo@kystverket.no 

 

- Norge-Storbritannia  (NORBRIT) (NO) 

Der er ikke noget at rapporterer. Norge har taget tiltag til en Tabletop øvelse i NORBRIT 

2012.Øvelsen tager udgangspunkt i en lækage i en olieledning mellem UK og NO. Der er ingen 

faste møder i aftalen. 

  
9.  Offshore 
NO rapporterer at der er fundet mere olie i Barentshavet, hvorfor der er øget fokus på olie 

forureningsbekæmpelse i nord. 

 

10.  Operative øvelser/alarmeringsøvelser 
IS har gennemført alarmeringsøvelse med NO og FO. IS ønsker invitation som observatør til 

operative øvelser. 

 

11. Øvelsesoversigten 
KBH øvelse i uge 37, DK/SE/NO. DK er vært for øvelsen. 

 
12.    Gennemgang af manualen (på AG ved behov) 
Termin i slutningen af maj for kommentarer til manualen.  

 
13. Andet 
Procedurer angående oploading til hjemmesiden.  Sekretæren laver et forslag til procedure til 

næste Plenum. Magnus forslår 3 versioner, 1. version til godkendelse, 2. version lægges på 

hjemmesiden som udkast, og 3. version erstatter 2. version, da den er godkendt af Plenum.  



 

 

Det bør tilstræbes at der holdes minimum telefonmøde inden et grundstødt skib flyttes når dette 

skal ske på tværs af andre landes farvand.  

 
14. Kommende møder 
Næste Plenum møde vil finde sted på Island, i uge 44. NO har et stort beredskabsseminar i uge 

44, NO vil forsøge at sende en person til Plenum og giver tilsagn til Plenum i uge 44. 

 

AG mødet før Plenum vil være d. 30/10. Plenum mødet vil finde sted d. 31/10 og 1/11 til frokost 

og AG møde efter Plenum vil være efter frokost d. 1/11. 

 

15. Afslutning 
Referatet blev kort gennemgået. FM takker for et godt møde, og takker værtsnationen for gode 

faciliteter og ønsker alle en god hjemrejse. 


