
 

 

AGENDA FOR AG I OKTOBER, I REYKJAVIK 
 
Bruno Axelsson, Alexander von Buxhoeveden,  Margaretha Ericsson (SE) 
Magnus  Nystrøm, Kati Tahvonen (FI) 
Gottskalk Fridgeirsson (IS) 
Søren Skovbjerg Nielsen (DK) 
Ingen repræsentant fra Færøerne  
Ingen repræsentant fra Ålandsøerne 
Hilde Dolva, Jan Willie Holbu, Per Morten Ellingsen (NO) 
Ingen repræsentant fra Grønland 
Sekretær: Jesper Vincent Hansen (DK) 
Overtagende sekretær Brian Aggerholm (DK) 
 
 
1. Åbning af mødet (værtslandet) 

Formanden (FM) bød velkommen til Island. Alexander forklarede kort om hvordan AG 
mødet før plenum foregår. FM fortalte om dagens program.  

  
2. Valg af ordfører og information om mødearrangementet 

Gottskalk blev valgt som ordfører. Da der var mange nye ansigter, blev der gennemført en 
kort præsentationsrunde. 

 
3. Godkendelse af foreslag til dagorden 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
4. Gennemgang af referat fra AG i Helsingfors 
 Referatet fra Helsingfors blev godkendt. 
 
5. Arbeidsgruppens opgaver 
 5.1 Rapporter fra opgavelisten og eventuelle ad hoc grupper  

  
5.1.1 Fremtiden kommunikationsmiddel:  
NO bemærker at de ikke har installeret nødnet på deres enheder, det vil ske tidligst i 2015. 
NO bemærker at muligheden for at kommunikere med de to andre systemer kun vil foregå 
i grænseområderne, og ikke ude til havs. Der arbejdes stadigvæk med systemerne. I SW 
bruges RAKEL, DK bruger SINE systemet, som er ved at blive implimenteret. 
FI bemærker at der skal sættes et formål med at have dette punkt, da det er blevet 
debatteret mange gange på AG og Plenum. NO fortæller at under Godafoss operationen 
fungerede VHF meget godt, på trods af at det ikke var et lukket net. 
NO ser ingen grund til at dette punkt er på agendaen før 2015. 
NO siger at det kan være et problem, at sende billeder, via internet, hvorfor at det vil være 
en ide, med en hjemmeside hvor billeder og dokumenter kan hentes under en operation. 
 

 5.1.2 Status angående kemiske og biologiske bekjempiningsmidder:  
 NO  har startet et nyt projekt om dispergering, som et suplement til mekanisk optagning, 

projektet skal være afsluttet d. 30 juni 2013. 
 FI nævner Helcom rekommandationen, hvori dispergering er sidste udvej. Endvidere vil 

EMSA have et snarligt møde angående dispergeringsmidler. 



 

 
  
 5.1.3 Preventive og korrektive tiltag mod ulovlige udslip. 

NO har iværksat en ny procedure angående dette, der er blevet lavet nogle faste 
procedure/kurser, DK har iværksat det samme.  
NO forslår et samarbejde med SW i grænseområderne, da f. eks. Godafoss operationen 
skete i et grænseområde. 
 
5.1.4 Manualen 
Kap 3.5 præsenteres under dette punkt for Plenum. 
DK forslår at punktet slettes, da dette bliver gennemgået under punkt 12. 
 
5.1.5 Hjemmesiden 
FM viste hjemmesiden, og gennemgik kort denne. Sekretæren vil få mulighed for at 
opdatere hjemmesiden, med referater og nye informationer.  
Det forslås at logoer ændres fra engelsk og til et nordisk sprog. 
Det forslås fra SW, at der laves et lukket site på hjemmesiden, hvor dokumenterne kan 
uploades. 

 POLREP skemaet forslås lagt ind på hjemmesiden 
Engelsk oversættelsen på hjemmesiden, bedes lægges ind under aftale teksten nederste 
hjørne, da ”English” henviser til den engelske udgave af aftale teksten og ikke til en 
egentlig oversættelse af hele hjemmesiden. Samt en egentlig oversættelse af hjemmesiden 
til engelsk. 
  
5.1.6 Manualen: Fælles flyvninger: 
SW rapportere at de har de lavet forslag til samarbjede, der ikke er kommet med , da de 
ikke tids nok ude. 
DK nævner, at DK ikke kan have et fly standby, da disse hører under flyvevåbnet, som har 
en anden planlægningshorisont ind EMSA satelitbilleder. Hvorfor et samlet standby fly for 
Skagerrak området ikke kan gennemføres. En tidligere planlægning fra EMSA side vil 
muligvis kunne løse problemet. AG forslår at punktet fjernes, og såfremt at forholdene 
ændres, tages dette op igen. 
 
5.1.7 Skibsvrag med olie og skadelig last:  
DK vil rapportere om Fu Shan Hai.  
NO vil informere til Plenum om fire vrag i NO, blandt andet om Murmansk og U864. FI 
vil rapportere at de vil starte op med at tømme vrag, efter en mindre pause. IS informere 
om El Grillo og Alexander Hamilton. SW har en del vrag, og i SW forgår der en 
diskussion om hvad der skal ske med disse, da ansvaret for vrag ikke er klarlagt.  
På Blekinge Tekniske Højskole forgår der et projekt med at sprøjte EMSYMX ind i vrag, 
for at mindske muligheden for udslip fra disse. 
  
5.1.8 Erfaringer fa håndtering af skibsulykker:  
Alexander spørger om hvad AG vil med dette punkt, da Alexander mener at dette også 
gennemgåes under punkt 6. Søren forslår at punktet går på specifikke operationer. Magnus 
mener, at under dette emne skal bugsering/eskorte berøres. Magnus vil du komme med en 
uddybende forklaring. 
 
5.1.9 Olie i is: 
Efter Godafoss operationen pågår der en evaluering, denne vil også omhandle olie i is. 



 

 
NO vil informere om et nyt fartøj. 

 
5.1.11 Forslag til strategi for KBH-avtalen  

 Arbejdet forslås stillet i bero indtil 2014. 
 

5.2 Beredskab for at bekæmpe olie i vandsøjlen: 
Stilles i bero indtil 2013. 
 
5.3 Beredskab mod kemikaliulykker:   
DK har planlagt tabletop øvelsen i Frederikshavn i uge 50. Det vil være en 
diskussionsøvelse, om hvordan de forskellige lande løser en kemikalieforurening. 
Alexander og Søren laver et kort oplæg til denne øvelse. 

 
5.4 Beredskabsanalyse for Skagerrak og Kattegatsområdet:  
DK nævner at BRISK ikke dækker hele området, dog er BE-AWARE startet op i regi af 
BONN Aftalen. DK forslår at punktet flyttes til punkt 8 under navnet BE-AWARE, DK vil 
satdigvæk godt afrappertere dette. 
 
5.5 Fly:  
HELCOM og IWGAS er ved at samle informationer, om hvad fly besætninger kan gøre 
når de flyver i andre nationers luftrum. Det forslås at arbejdet afventes til disse er færdige. 
  

6. Aktuel information fra parterne 
 6.1 Danmark 
 6.2 Finland 
 6.3 Norge 
 6.4 Sverige 
 6.5 Island 
 
7. Statistik. 
 7.1 Danmark 
 7.2 Finland 
 7.3 Norge 
 7.4 Sverige 
 7.5 Island 
 
8. Status fra andre aftaler/organisationer 
8.1 Bonn-Agreement (No) 
- DENGERNETH (Dk) 
Søren informerede kort om at aftalen ikke er underskrevet men fungere i praksis. Der holdes 
en øvelse årligt. 
8.2 Helsinki Commission (Helcom) (Sw)  
- SWEDENGER (Sw)  
Øvelsen er flyttet til 2013. 
- Balex øvelsen (Fi) 
FI vil vise en præsentation til plenum, samt en sammenfatning af øvelsen. 
-  Finland-Rusland-Estland (Fi) 
 
 



 

 
 
8.3 European Union EU (Sw) European Maritime Safety Agency (EMSA)(Sw) 
Alexander nævner vigtigheden af et alarmeringssystem, og ikke to systemer som nu. FI 
nævner at Rusland desværre ikke er med i CECIS, hvorfor de vil bibeholde det nuværende 
system. 
8.4 Arktisk samarbejde,  
- Emergency, Prevention, Preparedness and Response (EPPR, (Fi) 
Da NO er ordfører for EPPR, overtager NO midlertidigt denne opgave. 
- Danmark -Canada (Dk/Grønland) 
Grønland og Canada har afholdt en alarmeringsøvelse endvidere planlægges på en havmiljø 
øvelse snarligt. 
8.5 International maritime Organisation (IMO) (Sw) 
      International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Co-operation 1990 
     (OPRC) (Sw) 
Der vil udsendes guidelines angående HNS til april/maj 2013. 
8.6 Andre aftaler  
- Norge-Rusland (No), 
Der er normalt to aktiviteter årligt, et planlægningsmøde, samt en øvelse, øvelsen foregår i 
Barentshavet.  
- Norge-Storbritanien  (NORBRIT) (No) 
Aftalen blev fornyet i 2009. Der ønskes fra NO side at få gennemført en tabletop øvelse.  
 
 9.  Offshore 
 
10.  Operative øvelser/alarmeringsøvelser/Erfaringer fra øvelser 
Det forslås at erfaringer fra øvelser kommer ind under dette punkt. 
De respektive lande skal huske at indrapportere alarmeringsøvelser, jævnfør manaulen kapitel 3. 
 
11. Øvelsesoversigten 
 
12.    Gennemgang af manualen (på AG ved behov)  
  
13. Andet 
NO mener at arbejdsproceduerne skal ændres, disse er ikke ændret siden midten af 90’erne. 
Endvidere er det udfordrende, at når sekretæren er kommet ind i emnet og arbejdsgange, så skal 
sekretæren videre, da dette rotere mellem aftale landene. NO vil fremlægge det til Plenum. 
FI foreslår at AG og sekretæren får flere muligheder for at tage ansvar. Endvidere skal 
sekretæren have flere selvstændige opgaver. DK forslår at der ses på arbejdsopgaverne, da det 
virker som om at disse er statiske,  da der i lang tid ikke er  sket noget nyt med disse opgaver. 
DK forslår at Plenum får AG til at se på arbejdsgangen. FI forslår at ordføren og sekretæren ser 
på de vigtige opgaver for de nordiske lande. FI forslår at AG/Plenum rollen defineres bedre. 
  
14. Kommende møder 
Næste AG møde foregår i København, uge 10, og næste Plenum møde foregår sandsynligvis i 
Åbo, på Ålandsøerne, uge 43. 
 
15. Afslutning 
FM takkede for et godt møde.  
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