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Indsat ved olieudslip i Limfjorden 

Af Ninna Falck , 19 SEP 13

Marinehjemmeværnet fra Struer rykkede sent
onsdag aften ud for at assistere ved en
olieforurening i Aalborg Havn. De har sammen med
Flyvevåbnets helikoptere og skibe fra Søværnet
observeret olien i området.

MANØ sejlede fra Struer til Aalborg onsdag nat for at deltage i havmiljøopgaven. 

Onsdag blev Limfjorden ramt af olieforurening. 10 kubikmeter olie var løbet ud i

Aalborg Havn fra cementfabrikken, Aalborg Portland. Det skyldtes tilsyneladende, at

nogle afløbsbrønde var løbet over på grund af kraftigt regnvejr.

Søværnet indsatte straks en række enheder, og det lokale beredskab lagde

flydespærringer ud i havnen for at inddæmme udslippet.

MANØ til assistance

Ved halv fem-tiden blev Flotille 122 Thyborøn alarmeret. Søværnet havde brug for

assistance fra deres fartøj, MHV 902 MANØ, der er marinehjemmeværnets skib i

Limfjorden, som har flydespærringer om bord.

MANØ, der har basehavn i Struer, skulle være i Aalborg tidlig torsdag morgen, så de

kunne lede efter olie sammen med de andre enheder, miljøskibet METTE MILJØ og

patruljefartøjet NYMFEN fra søværnet. Det skulle ske, så snart solen stod op, og

olien kunne ses på vandet.

Fartøjsfører, løjtnant Per Rud, samlede en besætning på i alt otte mand, som ankom

til Aalborg Havn klokken 05.00. Klokken 06.00 skulle aktionen starte, lige så snart en

helikopter fra Flyvevåbnet havde set området igennem for olie. MANØ fik herefter til

opgave at sejle ud og observere for olie fra Aalborg Portland og ud til Aalborg Havn

Vest, og de ledte også mellem de lokale broer over Limfjorden.

Holdt øje med olien og fuglelivet

”Der var bare nogle små klatter, men ikke noget man kunne gøre noget ved. METTE

MILJØ og NYMFEN sejlede østpå ud mod Hals, og de fandt ikke noget videre. Det

,der var, kunne gå i opløsning af sig selv”, forklarer Per Rud.

Det lokale marinehjemmeværnsfartøj, MHV 816 PATRIOTEN, havde også været

forbi onsdag. PATRIOTEN sejlede som skoleskib for et hold politibetjente, der var på
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’Maritimt Sikkerhedskursus’. Og fartøjet, som ikke har flydespærringer om bord, blev

ikke i stort omfang involveret i opgaven.

Fra MANØ observerede man altså for olie i vandet og på fuglene.

”Der er en masse fugleliv i området, og dem holdt vi også øje med. Vi så ikke nogen,

der var smurt ind i olie eller havde problemer med at lette, så det var rigtigt fint” siger

Per Rud, som efter nogle timers observation kunne returnere mod Struer sammen

med sin besætning, uden at flydespærringerne havde været rullet ud.

"Det er positivt, at det ikke gik så galt, som vi frygtede, og det var godt at blive brugt

– det er jo det, vi er her for”, understreger Per Rud, som kunne styre MANØ i havn i

Struer torsdag eftermiddag klokken kvart i tre.

 

Hjemmeværnet - Indsat ved olieudslip i Limfjorden http://www.hjv.dk/MHV/Nyheder/Sider/IndsatvedolieudslipiLimfjorde...

2 af 2 21-08-2014 14:35


