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Nyt samarbejde med Kystdirektoratet 

Af Ninna Falck Foto: Kystdirektoratet , 06 NOV 13

Marinehjemmeværnet har indgået en aftale med
Kystdirektoratet. De første opgaver bliver at støtte
med at tage prøver af havbunden i en række
vestjyske havne

Før Kystdirektoratet flytter rundt på sandbunden skal det analyseres. En stribe

havne på den jyske vestkyst og i Limfjorden skal oprenses. Her skal MHV med ud

og tage prøver.  

Fredag den 1. november underskrev Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør

Jens Walther, og direktør for Kystdirektoratet, Merete Løvschall, en såkaldt

rammeaftale for et fremtidigt samarbejde.

Beskyttelse af det marine miljø

Marinehjemmeværnet vil ifølge aftalen kunne støtte ved projekter inden for,

udtagning af sedimentprøver i havne (prøver af havbunden), videooptagelser af

havbunden og beslægtede opgaver.

”Jeg er glad for, at der er indgået en aftale med Kystdirektoratet”, siger Jens Walther,

og fortsætter; ”Det giver Marinehjemmeværnet mulighed for at bidrage til at sikre de

danske kyster og det marine miljø, og derfor er det en opgave, der giver mening for

os”.

I Kystdirektoratet glæder man sig også over det kommende samarbejde: ”Vi ser frem

til et godt samarbejde med Marinehjemmeværnet i forbindelse med udførelsen af

udtagning af sedimentprøver i havne, videooptagelser af havbund og beslægtede

opgaver, hvor Marinehjemmeværnet kan assistere Kystdirektoratet med fartøjer og

besætninger”, siger Merete Løvschall.

Spændende sejladser

Marinehjemmeværnets 30 fartøjer står til rådighed, når de ikke er optaget af andre

prioriterede opgaver, og Kystdirektoratet kan trække på sejladser i op til 10

arbejdsdage om året.

Fartøjsfører, løjtnant Mogens Grimstrup, har allerede været på et par testopgaver

med Kystdirektoratet. Han kommer til at stå i spidsen for de fleste af sejladserne

med den nye samarbejdspartner, som hovedsageligt vil foregå i Jylland. 

Læs mere

Om Kystdirektoratet

- klik her
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”Som jeg hører det fra besætningerne, så har de opgaver, vi har haft indtil nu, været

utroligt spændende, og det er ikke et problem at skaffe folk. 10 personer har allerede

meldt sig til vores første sejlads med Kystdirektoratet i Esbjerg, hvor vi skal tage

omkring 60 bundprøver”, fortæller Mogens Grimstrup.
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