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Vi sørger for de civile skibe under søværnets øvelse 

Af premierløjtnant Henrik Elborough , 18 SEP 05

Under DANEX 05 er det flotille 51 og 63,
der er med til at ”holde styr på” den
civile skibsfart. DANEX er en stor øvelse
i danske farvande for enheder fra 15
nationer med 56 skibe, fly og helikoptere,
samt myndigheder og stabe i land,

 

Samarbejde med civile skibe i øvelsen
Et er, at holde styr på de mange enheder fra forskellige lande, men en lige så væsentlig opgave ligger i at holde styr på,

hvilke civile skibe, der er i nærheden.

Den civile skibsfart skal orienteres om den stort anlagte øvelse DANEX 05.

Derved kan øvelsen evt. ændres ud fra hvilke civile skibe, der er i området.

Fra tid til anden kontaktes de civile skibe eller deres redere, for at få lov til at få disse til at deltage som ”momenter” i

øvelsen. Her kan der være tale om tilladelse til at boarde skibet for at undersøge lasten eller andet.

Her får skibets besætning en spændende oplevelse, og øvelsesdeltagerne får mulighed for at prøve forholdene ”live” på

et civilt skib.

 

Marinehjemmeværnet står for overblikket
Det system, der benyttes til at skabe overblik over den civile trafik under øvelser m.v., hedder NCAGS, som står for Naval

Co-operation and Guidance for Shipping.

Overblikket over de civile skibe i øvelsesområdet sendes til øvelsesledelsen, der derved kan inddrage de civile skibe i

deres planlægning.

På Flådestation Korsør er 2 af Marinehjemmeværnets enheder – Tjenestedsflotille 51 og 63 – i gang med dette arbejde.

Der arbejdes i 12 timers skift i bunkerens O-rum igennem de uger DANEX 05 kører.

Da der udover oplysninger om de civile skibe også arbejdes med klassificeret materiale, er personellet clearet på et ret

højt niveau.

 

Vi hjælper svenskerne
Et lignende setup kører i Rønne på Bornholm og i Karlskrona i Sverige.

Niels Viggo Jensen, der er løjtnant i Tjenestestedsflotille 51 har deltaget i den første uge af øvelsen på Flådestation

Korsør, men tager nu til Sverige, for at hjælpe svenskerne med dette ”setup”, der er forholdsvis nyt for dem. Så

marinehjemmeværnet gør en forskel - også i land og i forhold til søværnets svenske samarbejdspartnere!
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