
Nyhetsbrev Ren kyst! nr. 1/2005

Første kursgjennomføring ble en suksess!

WWFs første kurs i praktisk oljevern og strandsanering gikk av
stabelen på Fiskebøl 16-18. november. Med 25 ivrige deltagere
ble kurset en større suksess enn vi hadde turt å håpe på!

WWF begynte å jobbe med ideen til Ren kyst! for ca. 1 år siden,
basert på erfaringer fra WWF-Finland, WWF-Spania og fra 
tidligere oppryddingsarbeid. I WWF-Finland har de allerede
mobilisert 3 000 frivillige og det er ingen grunn til 
at vi skal ha dårligere ambisjoner i Norge. 

Dette er det første kurset vi har gjennomført og responsen har
vært fenomenal. Kurset ble raskt fylt opp, og tilbakemeldingene
fra kursdeltagerne har vært gjennomgående positive. I tillegg
støttes prosjektet av Kystverket, fiskeriorganisasjoner, nærings-
livet og politiske partier. Fremskrittspartiets miljøpolitiske tals-
mann Tord Lien, var en av deltagerne på åpningen.

Vi har en lang liste over folk som er interesserte i å delta på
fremtidige kurs, og det er selvfølgelig veldig gledelig. Dette
viser hvor viktig det er for vanlige folk å beskytte kysten vår og
hvor opptatt de er av våre fantastiske naturverdier.

Alle som var med på kurset er nå registrert i en database som
administreres av WWF, og vil bli fulgt opp med jevnlig 
informasjon. Kystverket har også signalisert at de ønsker at våre
frivillige skal delta på deres øvelser. Ved et oljeuhell vil WWFs
frivillige bli kontaktet og mobilisert etter behov, og vil inngå i
den operative beredskapen under Kystverkets aksjonsledelse.
Under en slik aksjon vil de frivillige få midlertidig ansettelse, de
vil være forsikret og få økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Som en avslutning vil jeg nok en gang få understreke viktig-
heten av frivillig innsats, og sende en stor takk til alle dere som
var med på det første kurset.  Frivillige står for størstedelen av
oppryddingen etter et oljeuhell og gjør en utrolig viktig jobb. I
tillegg er dette et viktig tiltak for å få satt oljevernberedskap på
dagsorden.

Vårt neste kurs blir i Vardø i februar/mars, og vi håper det blir
minst like vellykket som det første!

Nina Jensen
Koordinator Ren kyst!

Kursdeltagere Ren kyst! på Fiskebøl 16-18. november
Fra venstre: Thor André Hauge, Harald E. Strøm, Robin Killi, Paul Egil Murbæck, Bjørn Harald Brænna, John Gunnar Halse, Bjørn Tore Strømsnes,
Rut Ane Torheim, Tony Dahl, Morten B. Johansen, Ole Berglund, Morten Johansen, Anders Skogheim, Evy Wenche Hesjedal, Rasmus Hansson,
Mathias Victor Lockert, Stian Rørvik, Vadim Krasnopolsky, Kristian Sandem. Sittende foran fra venstre: Anders Jørgensen, Hugo Svendsen, Olav
Heyerdahl, Kristian Kristensen og Anne-Beth Skrede. Ikke tilstede: Torild Krogsrud og Silje Andersen Bakken.
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- Dette er et tema som går rett inn i et fag som heter
Naturforvaltning. Vi kan faktisk hoppe over et læremål når vi
kommer tilbake til skolen, forklarer lærer John Gunnar Halse.

John Gunnar, som er tidligere skogbruker og miljøleder i 
kommunen, handlet raskt da han kom over WWFs annonse om
kurs i oljevernsberedskap i lokalavisa. 
- Dette er temaer som vi har snakket om i klassen, og kurset
kom jo meget beleilig. Ungdom burde være interessert i å ta
vare på naturen rundt seg, og jeg tar gjerne med flere klasser på
kurs hvis det byr seg flere sjanser, fortsetter han.

Bruker ikke lærebok
I undervisningen sin har ikke John Gunnar tro på å bruke lære-
bøker. Han var selv konsulent for læreboka som han skulle ha
brukt, men velger heller samfunnsrelatert og praktisk under-
visning.
- Ei lærebok blir fort uaktuell og utdatert. Det står for eksempel
ingenting om oljevernberedskap der. Jeg oppfordrer heller 
elevene mine til å følge med i nyhetsbildet og samfunnet rundt
seg, og spesielt ting som berører temaene naturbruk og natur-
forvaltning. De får også mye større utbytte av praktisk rettet
undervisning, enn ved å sitte på klasserommet og gjøre teori,
sier John Gunnar.

Prisverdig av WWF
Kurset som gikk over tre dager ble holdt på Fiskebøl i Lofoten, 

og Norlense AS og Nordnorsk Beredskapssenter stilte med fine
lokaler og dyktige instruktører. 
- Det WWF gjør her er prisverdig, men det burde vært 
unødvendig at WWF gjør denne jobben. Dette blir et spark i
baken på myndighetene, noe som jo også var meningen, fortsetter
John Gunnar som setter et stort spørsmålstegn ved hvorfor olje-
vernberedskap er ikke-eksisterende i nyhetsbildet.
. Både jeg og elevene vil ta med oss det vi har lært her. Dette er
jo holdningsskapende arbeid også, så jeg håper elevene forteller
om dette til alle vennene sine. 

Vil få konsekvenser
En av elevene som var med John Gunnar på kurs var Kristian
Kristensen(18) fra Steigen. Han går VK2 Naturforvaltning og
synes det er kjempeviktig å ta vare på naturen rundt oss. 
- Et oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen(LoVe) vil berøre
og få store konsekvenser for alle næringene her, og ikke minst
vil en av Norges fineste naturperler bli borte. Det er skremmende
å vite at fire mann bruker to timer på å rense opp én kvadrat-
meter oljesøl. Tenk hvis det hadde vært 300 kilometer strandlinje
å rense opp. Det er veldig skuffende at et så rikt land som Norge
har så dårlig oljevernberedskap og så få slepebåter. Når man
hører om det, og om hvor tidkrevende strandsanering er, så blir
man selvfølgelig litt skremt, forteller Kristian. Kristian, som har
tenkt å studere aquakultur senere, er glad for at klassen tok turen
på kurset. 

MED MILJØ SOM PENSUM
Av Mathias Victor Lockert

Da John Gunnar Halse, lærer i naturbruk ved Nordland Fiskerifagskole, kom over en annonse om kurs i olje-
vernsberedskap tok han like godt med seg en hel skoleklasse for å lære mer om temaet. Det ble tre lærerike og
spennende dager for elevene i VK2 Naturforvaltning.
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VK2 Naturforvaltningsklassen ved Nordland Fiskerifagskole.



- Kurset har vært veldig bra, og det artigste har nok vært det
praktiske. Det å se oljelenser i bruk, og å rense ei strand var
spennende. Vi har fått grunnleggende kunnskap om noe vi ikke
kunne noe om fra før. Det er jo greit å ha i tilfelle noe skjer. Jeg
hadde ikke trodd at det skulle være så vanskelig å rydde opp
etter et oljeuhell. Det er jo stor fare for at det skal skje olje-
ulykker, og derfor håper jeg heller ikke det blir noe av utvinning
av olje utenfor LoVe, fortsetter han.

Vil stille opp
Både Kristian, John Gunnar og resten av kursdeltakerne har sagt
seg villig til å stille opp ved et oljeuhell. 
- Det gjør jeg med den største glede. Jeg håper at flere også vil
stille opp, og jeg vil i hvert fall oppfordre andre om å hive seg
med på kurs. Man trenger jo alle hender man kan få, avslutter
Kristian.

Hva var det viktigste vi lærte på kurset?
• Hva oljesøl egentlig gjør med kysten vår

• Hvor dårlig stelt det faktisk er med oljevernberedskapen 

• Hvordan man behandler olje etter at den har kommet i fjæra 

• At man kan bruke bark til å rydde opp oljesøl

• At det blir mye avfall og at oppryddingsarbeidet er både tidkrevende og vanskelig 

• Praktisk kunnskap om organsieringen av beredskapen

Hvordan gjør WWF fremtidige kurs bedre?
• Mye mer informasjon om hva olje er, og effektene av olje på dyr og natur!

• Mindre teori og mer praktisk arbeid - dette lærer vi mer av

• Mer effektiv tidsbruk 

• Bedre visning av utstyr

• Mer mat og drikke

• Mindre kameraer (og presse)

Kristian og Olav lemper bark, som brukes som absorbent for olje. 
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Oljesøl er grisete, og oppryddingen er ekstremt tidkrevende. Under de praktiske øvelsene på kurset brukte fire mann to timer på å
rense opp én kvadratmeter oljesøl.



Nyttige nettsteder om olje og oljevernberedskap
• WWF-Norge (www.wwf.no)

• Kystverket (www.kystverket.no)

• Fiskeri- og kystdepartementet (odin.dep.no/fkd/norsk/bn.html)

• Stortingsmelding nr. 14 “På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap
(http://odin.dep.no/fkd/norsk/tema/kystforvaltning/047021-990003/dok-bn.html)

• Oljedirektoratet (www.npd.no/)

• Olje- og energidepartementet (odin.dep.no/oed/norsk/bn.html)

• Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet
(http://odin.dep.no/oed/norsk/dok/andre_dok/brosjyrer/026031-120025/dok-bn.html)

• Olje og gass i media (www.holga.no/newsfeed.asp)

• NordNorsk Beredskapssenter (www.nnb.no)

Annet
• Magasinet ZINE (www.zine.no)

• Lofotakvariet (www.lofotakvariet.no)

“Etter Pr“Etter Prestigestige-ule-ulykkykken i Spania ven i Spania var et omrar et område åde 
tilsvtilsvararende Lofende Lofoten til Noroten til Nordkadkapp dekkpp dekket aet av olje”v olje”

Ole Berglund (fisker).
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Rasmus Hansson (WWF-Norge), Tord Lien (miljøpolitisk
talsmann FrP) og Ole Berglund (fisker).

VK2 rydder opp på stranda.

Olav Heyerdahl (eventyrer).

Rasmus Hansson 
(generalsekretær i WWF-Norge).


