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Motorbåd i brand ud for Masnedø 

Af Rigo Højby Jørgensen , 09 OKT 13

Tirsdag aften blev Flotille 256 Storstrømmen kaldt
ud på redningsopgave af Søværnet. En motorbåd
var i brand ud for Masnedø. Frømandskorpset var
først på pletten og 256 assisterede.

Motorbåden på slæb efter Frømandskorpsets RHIB på vej ind mod Vordingborg

Sydhavn.  

Tirsdag aften klokken 16.49 blev HVF 256 kaldt ud til SAR (Search & Rescue). 

En 44 fod glasfiber motorbåd var brudt i brand ud for Masnedø. I løbet af 25

minutter blev der samlet samlet en besætning på 10 personer, og MHV 803 ARIES

lå klar til at gå ud gennem Masnedøbroen. Brovagten holdt toget tilbage i

Vordingborg, så ARIES kunne komme afsted så hurtigt som muligt. 

Frømandskorpset var i området

Om bord i motorbåden var to personer. Heldigvis havde de alt, hvad de skulle bruge

af redningsudstyr, inklusive en redningsflåde, hvis det skulle blive nødvendigt. Det

blev det ikke, da Frømandskorpset var i området på øvelse, og kunne assistere dem

i slukningen af branden. 

Frømandskorpset tog motorbåden på slæb ind mod Vordingborg, og ARIES

eskorterede dem ind som sikkerhed. Samtidig kunne besætningen på ARIES guide

Frømændene i kraft af deres lokalkendskab, og motorbåden kunne bringes sikkert i

havn i Vordingborg - kun halvanden time efter SAR-alarmeringen gik i gang. 

Et effektivt beredskab 

Marinehjemmeværnets

fartøjer, der ligger jævnt

fordelt i havne over hele

landet, udgør et effektivt

beredskab ved bl.a. SAR

opgaver (Search And

Rescue).

De frivillige besætninger på

fartøjerne er parate til at

rykke ud hele døgnet rundt

inden for en time. Ofte er

fartøjet allerede ude af

havnen, en halv time efter

alarmen er gået. 

Læs mere om eftersøgning

og søredning -SAR her: 

http://www.hjv.dk

/MHV/Om%20MHV/Sider

/Eftersogning-

soredning.aspx
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