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Beskrivelse af modulet:  1448 Havmiljøuddannelse, MHV  
  

1.  Indledning:  

Havmiljøuddannelse modulet er en del af det samlede dæksgastkursus og skal tages sammen med de øvrige moduler: sømands- 

skab, brand og redning, samt anhuggeruddannelse.  
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2.  Forudsætninger:  

HGU.  
  

3.  Formål:  

Uddannelsen skal give kursisten et indblik i Danmarks havmiljøberedskab både nationalt og internationalt, herunder særligt 

Marinehjemmeværnets opgaver. Derudover skal kursisten være bekendt med, hvorledes der foretages bevissikring ifm. en 

olieforurening, ligesom kursisten skal bibringes færdigheder og viden i håndtering af flydespærring RO-BOOM 1300, således at 

vedkommende kan medvirke til sætning og bjærgning af flydespærring på 850-/900-kl.  
  
4. Læringsmål:  

  

Viden  

• Kan beskrive havmiljøorganisationen nationalt og internationalt.  

• Kan beskrive ansvaret for olieforureningsbekæmpelse til søs.  

• Kan redegøre for bevissikring og søge vejledning i olieprøvekassen ifm. dokumentation af olieforurening.  

• Har viden om sætning og bjærgning af flydespærring.  
  

Færdigheder  

• Kan anvende olieprøvekassens indhold til at optage olieprøver fra havoverfladen, samt registrere og pakke prøven i henhold til 

retningslinjerne.  

• Kan anvende personligt sikkerhedsudstyr ifm. arbejde med flydespærring på dæk.  

• Kan anvende fartøjets materiel og procedurer ifm. sætning og bjærgning af flydespærring.  

• Kan medvirke til sætning og bjærgning af flydespærring sammen med den øvrige besætning.   
  

Kompetencer  

• Kan tage ansvar for korrekt håndtering af bevissikring ved olieforurening.  

• Kan tage ansvar for egen arbejdssikkerhed ifm. sætning og bjærgning af flydespærring.  
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5.  Indhold  

• Havmiljøorganisation: nationalt og internationalt.  

• Bevissikring.  

• Olieprøvekasse.  

• Flydespærring Ro-Boom 1300: sætning og bjærgning.  
  

6.  Undervisnings- og Studiemetoder (læringsaktivitetet)  

Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning, og der inddrages skiftende pædagogiske principper og metoder, der understøtter 

den enkelte kursists behov og refleksion:   
  

• Teoretisk oplæg.  

• Undervisningssamtale.  

• Praktiske øvelser (bevissikring og sætning/bjærgning af flydespærring).  
  

7.  Modulets arbejdsbelastning  
  

Aktivitet  Arbejdstimer (belastning)  

Undervisning, havmiljø, teori  1 time og 10 minutter  

Undervisning, havmiljø, praktik  4 timer og 30 minutter  

I alt   5 timer og 40 minutter  
  

  

8.  Eksamen, prøver og bedømmelser  

Der er ingen prøve i modulet. Instruktørerne evaluerer løbende kursisternes evne til at foretage bevissikring og sætte og bjærge 

flydespærring korrekt.  
  

9.  Andet   

 

 Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.dk:  
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  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Henvisninger” 

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   
 

På MHV fartøjer findes der kun flydespærring på 900- kl og 850-kl. Det kan derfor være nødvendigt at dele kursisterne op i hold ifm. 

sætning og bjærgning af flydespærring, da der typisk kun vil være en eller to 900-/850-kl til rådighed under et dæksgastkursus. For optimal 

udbytte af sætning og bjærgning af flydespærring bør dette ske i dagslys.  
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10. Læringsoversigt   
  

LEKTIONS/TIME 
NR./T/FU  

TID MIN.  EMNE/INDHOLD  
(Kort tekst)  

BEMÆRKNING  

  

1  

  

40  

  

Havmiljøorganisation og Marinehjemmeværnets opgaver.  
Foregår i klasselokale eller på fartøj, 
hvor kursisterne er opdelt i 
besætninger. Der bruges MHS 
udarbejdet briefing (PP).  

  

2  

  

30  

  

Bevissikring ved olieforurening på havet.  

  

  

3  

  

30  
Optagning, pakning og registrering af olieprøve fra 
havoverfladen.  

  

Olieprøvekasse skal anvendes.  

  

4  

  

120  

  

Klargøring og udsætning af flydespærring RO-BOOM 1300.  

  

Der anvendes 850-/900-kl.  

  

5  

  

120  

  

Bjærgning og afrigning af flydespærring RO-BOOM 1300.  

  

Der anvendes 850-/900-kl.  
  

  

11. Lektions- og timeoversigt  
  

LEK + 
TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  
evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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1  
40 
min.  

Havmiljøorganisation 
og 
Marinehjemmeværnets 
opgaver  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Viden  

 Kan beskrive ansvaret for 

olieforureningsbekæmpelse, den 
nationale og internationale 
havmiljøorganisation og MHV opgaver 
ifm. havmiljøforurening til søs.  

  

Færdigheder  

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

Det er vigtigt, at MHS 
præsentationen 
(henvisning 1) anvendes 
for at sikre ensartethed 
og at der ikke anvendes 
forskel- 

1) MHS 
havmiljøpræsentation 
(PP), APR 2015. 2) 
Beredskabsplanen for 
det statslige 
beredskab til 
bekæmpelse af 
forurening af havet 
med olie  

Indhold:  
Den nationale og 
internationale 
havmiljøorganisation.  
Samarbejdsaftaler. 
Miljøskibenes og 
850/900-kl placering.  
MHV opgaver.   
Spærringstyper.  
Bevissikring.  

 

LEK + 
TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  
evaluering  

Henvisning  Bemærkning  

  • Kan iagttage de forskellige aktører i 
havmiljøopgaven og medvirke til at alle i 
besætningen anvender personlige 
væremidler.  

  

Kompetencer  
• Er bevidst om hvem der har ansvaret for 

havmiljøforureningsbekæmpelse i Danmark 
og hvad MHV opgaver er ifm. forurening til 
søs.  

  

lige præsentationer 
udarbejdet af 
instruktørerne.  

og andre skadelige 
stoffer. 3) Reglement for 
Marinehjemmeværnet  
(RFM) 1-31, Maritim 
miljøovervågning og 
forureningsbekæmpelse 
4) SOKBST  
277-1 (VFK), 
Marinehjemmeværnets 
Operative Anvendelse.  

Arbejdssikkerhed og 
sundhedsfare.  
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2  
30 
min.  

Bevissikring 
ved  
olieforurening  
på havet  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 
opnået følgende:  
  

Viden  

• Kan beskrive procedure for optagning af 
olieprøver fra havoverfladen.  

• Kan beskrive retningslinjerne for pakning, 
dokumentation og fremsendelse af 
olieprøver.  

• Har viden om rapportering af forurener til 
VFK.  
  

Færdigheder  
• Kan anvende retningslinjerne for udtagning, 

pakning og fremsendelse af forurenings- og 
olieprøver følges.  
  

Oplæg og 
samtaleundervisning.   
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

1) VFK, Marinestaben, 
Beredskabsplanen for 
det statslige beredskab 
til bekæmpelse af 
forurening af havet med 
olie og andre skadelige 
stoffer, sektion 13D, 
Retningslinjer for 
udtagning, pakning og 
fremsendelse af  

Indhold:  
Opsamling af 
olieprøver fra 
havoverfladen. 
Beskrivelse af 
olieprøven, samt 
dokumenta- 
tion iht. 
retningslinjerne i 
Beredskabsplanen. 
Rapportering af 
forurener til VFK.  
  

 

LEK + 
TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  
evaluering  

Henvisning  Bemærkning  
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  Kompetencer  

 Kan tage ansvar for at retningslinjerne for 

udtagning, pakning og fremsendelse af 
forurenings- og olieprøver følges.  

 forurenings- og 
olieprøver. 2) RFM 1-
31, Maritim 
miljøovervågning og 
forureningsbekæmpelse 
3) SOKBST  
277-1 (VFK), 
Marinehjemmeværnets 
Operative Anvendelse  

 

3  
30 min.  

Optagning, 
pakning og 
registrering af 
olieprøve fra 
havovefladen  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 

opnået følgende:  

  

Viden  
• Kan beskrive olieprøvekassens indhold.  
• Kan demonstrere optagning af olieprøve 

fra havoverfladen.  

• Kan søge vejledning i olieprøvekassen ifm. 
optagning, pakning, registrering og 
fremsendelse af olieprøve.  
  

Færdigheder  

• Kan udtage olieprøve fra havoverfladen.  
• Kan pakke olieprøve og udfylde 

oplysningsskema.  
  

Kompetencer  

• Kan tage ansvar for, at retningslinjerne for 
udtagning, pakning og fremsendelse af 
forure- 

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Mundtlige 
kontrolspørgsmål.  
  

1) VFK, 
Marinestaben, 
Beredskabsplanen for 
det statslige  
beredskab til 
bekæmpelse af 
forurening af havet med 
olie og andre skadelige 
stoffer, sektion 13D, 
Retningslinjer for 
udtagning, pakning og 
fremsendelse af 
forurenings- og 
olieprøver.  
2) Reglement 
for Marine- 

Indhold:  
Olieprøvekassen.  
Praktisk klargøring til 
olieprøveudtagning. 
Praktisk opsamling af 
”olieprøve”.  
Praktisk pakning af 
”olieprøve” og 
udfyldelse af 
oplysningsskema.  
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LEK + 
TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  
evaluering  

Henvisning  Bemærkning  

 

 

nings- og olieprøver anvendes og afgøre, 
om retningslinjerne er fulgt.   

 Er bevidst om vigtigheden af, at 

olieprøvetagning udføres korrekt, da 
prøverne evt. skal bruges i en retsag.  

 hjemmeværnet  
(RFM) 1-31, Maritim 
miljøovervågning og 
forureningsbekæmpelse 
3) SOKBST  
277-1 (VFK), 
Marinehjemmeværnets 
Operative Anvendelse  
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4  
120 
min.  

Klargøring og 
udsætning af 
flydespærring 
RO-BOOM 1300  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 

opnået følgende:  

  

Viden  
• Kan beskrive klargøring og udsætning af 

flydespærring og anvendelse af personlig 
sikkerhedspåklædning.  
  

Færdigheder  
• Kan sammen med den øvrige besætning 

medvirke til klargøring og udsætning af 
flydespærring.  

• Kan udføre samling af 1. og 2. sektion af 
flydespærring.  

• Kan anvende personligt sikkerhedsudstyr 
ifm.  
udsætning af flydespærring.  
  

Kompetencer  
• Kan tage ansvar for at optræde 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt ifm. arbejde 
på dæk under ud- 

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Evaluering af kursistens 
faglig kunnen og 
samarbejde på dækket.  
  

Praktisk sætning af 
flydespærring fra fartøj. 
Der vejledes under 
udsætning af 
flydespærring.  

1) RFM 1-31, 
Maritim miljøovervågning 
og 
forureningsbekæmpelse, 
bilag 4 Sætning og 
hejsning af 
kystflydespærring.  
2) FMI 
Teknisk dokumentation 
og brugervejledning for 
ROBOOM 1300.  

Indhold:  
Klargøring af 
flydespærring, 
herunder: - Tilkobling 
af hydraulik.  
- Kontrol af 
fjernbetjening.  
- Tilkobling 
af luftslange.  
- Tilrigning 
af hanefod og trosse 
med bøje på 
flydespærringens første 
sektion.  
Procedure ved 
oppumpning og 
udsætning af 
flydespærring. 
Klargøring af 2. sektion.  
Samling af 1. og 2. 
sektion.  
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LEK + 
TID  

Emne  Læringsmål  Gennemførelse/  
evaluering  

Henvisning  Bemærkning  

  sætning af flydespærring.  

 Kan sammen med den øvrige besætning 

foretage klargøring og udsætning af 
flydespærring.  

  Fastgørelse af 
slæbetrosse.  
Sikringsmand med 
økse.  

5  
120 
min.  

Bjærgning og 
afrigning af 
flydespærring 
RO-BOOM 1300  

Ved lektionens afslutning skal kursisten have 

opnået følgende:  

  

Viden  

• Kan beskrive klargøring til bjærgning af 

flydespærring og bjærgning af 
flydespærring.  
  

Færdigheder  
• Kan sammen med den øvrige besætning 

medvirke til klargøring og bjærgning af 
flydespærring.  

• Kan udføre adskillelse af 1. og 2. sektion af 
flydespærring og oprulle begge sektioner 
korrekt på rullerne.  

• Kan anvende personligt sikkerhedsudstyr 

ifm. bjærgning af flydespærring.  

• Kan medvirke til etablering af daglig orden 
på agterdæk efter endt bjærgning af 
flydespærring.  
  

Kompetencer  

• Kan tage ansvar for at optræde 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt ifm. arbejde 
på dæk under bjærgning af flydespærring.  

• Kan sammen med den øvrige besætning 

Oplæg og 
samtaleundervisning.  
Evaluering af kursistens 
faglige kunnen og 
samarbejde på dækket.  
  

Praktisk bjærgning af 
flydespærring fra fartøj. 
Der vejledes under 
bjærgning af 
flydespærring.  

1) RFM 1-31, 
Maritim 
miljøovervågning og 
forureningsbekæmpelse, 
bilag 4 Sætning og 
hejsning af 
kystflydespærring.  
2) FMI 
Teknisk dokumentation 
og brugervejledning for 
ROBOOM 1300.  

Indhold:  
Klargøring til 
bjærgning af 
flydespærring 
herunder opstart af 
hydraulikpumpe og 
om- 
stilling af luftpumpe til 
sugning.  
Indhaling af 
flydespærring, 
herunder korrekt 
ophaling på tromle. 
Adskillelse af 1. og 2. 
sektion.  
Afrigning af hanefod 
og bøje.  
Etablering af daglig 
orden på agterdæk.  
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foretage klargøring og bjærgning af 
flydespærring.  

  

Side  


