Nyhetsbrev Ren kyst! nr. 1/2006
Internasjonalt oljevernkurs i Vardø
WWFs andre og tredje kurs i oljevern og strandsanering
ble gjennomført i Vardø i begynnelsen av mars - ett for
norske og ett for russiske deltagere. På det norske kurset
deltok 13 ivrige frivillige, og på det russiske 25. Også
representanter fra russiske oljevernmyndigheter og
russiske medier stilte opp, Kystverket deltok med Tom
Hansen, og Fiskeridepartementet var representert ved
Kristine Olsen. Ordføreren i Vardø, Rolf E. Mortensen,
ønsket velkommen til begge kursene og roste tiltaket!
Med kursene ønsker WWF å styrke den operasjonelle
oljevernberedskapen, øke kunnskapen i befolkningen
om betydningen av en effektiv beredskap, samt å styrke
det norsk-russiske samarbeidet innen oljevernberedskap.
Etter kurset har det blitt etablert en god dialog med
russiske oljevernmyndigheter, og vi jobber videre med
utvikling av det norsk-russiske samarbeidet om oljevernberedskap.

Også denne gangen fikk vi overveldende positive
tilbakemeldinger, og deltagerne var meget fornøyde
med resultatet. Vi fikk også masse gode tips til
forbedringsområder, som vi selvfølgelig tar til etterretning
for fremtidige kurset. En stor takk til alle deltagerne som
var med på kurset, og som hjelper oss med å bedre oljevernberedskapen.
Vi planlegger fire ytterligere kurs i 2006 på forskjellige
steder i landet, og vi oppfordrer alle til å melde seg på!
Nina Jensen
Koordinator Ren kyst!
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Kurset i Vardø ble gjennomført på Aker Barents Base, og
vi er veldig takknemlig for at vi fikk låne lokalene. Basen
hadde en glimrende beliggenhet helt nede ved vannet, og
de ansatte her var både hyggelige og hjelpsomme. Vi
hadde stort sett strålende flott vær, med knallblå

himmel og sol, men det var likevel bitende kaldt med
mange friske vindpust. Dette førte til endel tekniske
utfordringer, og skapte selvfølgelig veldig realistiske
rammer. Ikke minst viste det hvor vanskelig et
oppryddingsarbeid vil være under slike forhold. Blant
annet brøt bussen vår sammen pga. frost, kurslederen
kjørte av veien, mye av utstyret viste seg å fungere
dårlig i kaldt vær og vi måtte ta mange pauser pga.
kulden. Men alle deltagerne viste stort pågangsmot,
og trosset både kulde og det tidvis dårlige været!

Hilde og Morten var to av deltagerne som trosset vind og kulde, og de jobbet hardt i strandsonen. Det kalde været skapte
realistiske rammer, og viste hvor vanskelig oppryddingsarbeidet kan være under et virkelig oljeuhell.
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BILDEGALLERI

Cesilie Lien tester ut barkesprederen, som
brukes til å få spredd bark over et større
område og komme til på vanskelige steder.

Kokken Tor Emil fra Kiberg disket opp mange
gourmetmåltider, deriblant “mølje” til alles fryd!

Isen og snøen førte ikke bare til problemer...
En av de russiske deltagerne brukte nettopp
underlaget for å lette transporten av en absorberende lense ned til stranda.
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De fleste praktiske øvelsene blir gjennomført på stranda......

Å trekke lensen til stranden gjennom is og snø var en stor utfordring, og
fem frivillige trakk for full kraft! Ikke minst måtte man være forsiktig med
skarpe steiner, krysse et bratt heng for å komme til stranda, og lensen
ble både stiv og uhåndterlig i kuld.
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Gutta i NordNorsk Beredskapssenter er dyktige instruktører, og har alltid
et smil på lur.

.....men det blir også tid til kos og hygge!
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Russiske oljevernere klare for dyst, med bøtter, spader og bark.

Kursoversikt 2006
1. Vardø

a) Norsk (03. - 05. mars)

Ferdig

b) Russisk ( 06. - 08. mars) Ferdig
2. Fedje / Bergen (28. - 30. april)

Ferdig

3. Fiskebøl / Lofoten 19. - 21. juni)

Få plasser

4. Aukra / Molde (15. - 17. september) Få plasser
5. Horten (30. okotober - 01. november) FULLT!

ET LITE UTVALG AV PRESSEOPPSLAGENE

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)
Vardø kommune (www.vardo.kommune.no/)

