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Besætningen på FÆNØ fandt to plamager af olie efter en særlig beregningsmodel. (Arkivfoto)  

Øvelsestogt endte med olieopgave for Søværnet 

En besætning fra Marinehjemmeværnet i Skovshoved fandt søndag eftermiddag

et udslip af olie nord for Helsingør, tæt på grænsen til Sverige. Det var en tynd

film af let dieselolie.

20-05-2014 - kl. 11:15

Af Ninna Falck

”Vi var på vej hjem fra Grenå mod Helsingør, da vi søndag middag blev kontaktet af

MAS-vagten i SOK. Et skib, der havde sejlet gennem farvandet lige nord for Kronborg og

Helsingør, havde meldt en olieobservation ind, og MAS-vagten anmodede os - helt

rutinemæssigt - om at undersøge det”, forklarer fartøjsfører, premierløjtnant Per

Tommerup, fra Flotille 363 Skovshoved.

Per Tommerup og hans besætning på 12 mand m/k havde siden torsdag aften været på et

længere trænings- og uddannelsestogt, hvor de havde lånt fartøjet, MHV 906 FÆNØ, af

naboflotillen i Helsingør.

Tynd oliefilm fundet to steder

Først og fremmest skulle der beregnes et område at søge efter olien i. Det gjorde Per

Tommerup og hans folk ud fra positionen, hvor olien først var observeret, set i forhold til,

hvor strømmen ville have ført den hen i den mellemliggende tid. De skulle lidt nord for

Kronborg tæt på grænsen til svensk farvand.

”Vi fandt to plamager af let dieselolie. Den første plamage lå lige i sejlruten, og mens vi

observerede den, kom regnen og spredte olien. Plamagen blev desuden gennemsejlet af

et stort skib, og så var olien væk. Vi sejlede videre og fandt en plamage mere. Det var

også en tynd film på overfladen, som var ved at fordampe”, fortæller Per Tommerup.

Klokken 15.00 var en træt besætning retur i Helsingør efter en begivenhedsrig forlænget

weekend til søs. Den havde ud over olieobservationen budt på intensiv træning og

uddannelse, hvor gasterne fik registreret 25 såkaldte ’Q'er’ for beståede kurser og GME

undervejs, og besætningen blev samtrænet på lange sejldage, der blandt andet førte dem

til Anholt, Flådestation Frederikshavn, Skagen og Grenå.

Ordforklaringer

MAS

'Maritime Assistance

Service' varetager

kyststaten Danmarks

interesser overfor

skibsfarten. MAS

fungerer som et

døgnbemandet operativt

kontaktpunkt for

skibsfarten.

SOK

Søværnets Operative

Kommando

GME 

Generel Militær

Efteruddannelse
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