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Miljøaktion ved sunket sandsuger 

Af Ninna Falck - Foto: Henning Petersen , 20 OKT 12

En sandsuger kæntrede lørdag ud for Fyns Hoved.
Besætningen blev reddet af Flyvevåbnets
redningshelikopter, og marinehjemmeværnet har
lagt flydespærringer ud for holde skibets olielæk i
skak.

RINGEN's gummibåd bjerger redningsflåden. 

Skibet, MHV 910 RINGEN fra Flotille 137 Aabenraa er i denne weekend på

farvandsovervågning for Søværnet. Skibet og dets 10 mand store besætning

befandt sig lørdag klokken 17.04 i Kattegat – syd for Kolby Kås på Samsø, da de

blev kaldt op af Søværnets Maritimt Overvågningscenter Nord.

4 mand i redningsflåden

Sandsugeren, B.G. STONE, var kæntret ud for Fyns Hoved, og fire mand var gået i

redningsflåden. RINGEN med fartøjsfører løjtnant Thorben Thomsen og hans

besætning blev bedt om at assistere hurtigst muligt, og de satte straks kursen mod

positionen for det kæntrede skib, som lå otte sømil væk.

Alle reddet af Helikopteren

Efter tre kvarters sejlads var RINGEN fremme. Her var flyvevåbnets

redningshelikopter allerede ankommet og havde hejst de fire mand fra

redningsflåden op i sikkerhed. Marinehjemmeværnsfartøjet kunne herefter bjerge

den tomme redningsflåde.

Har sat flydespærring

Da de fire mand var reddet, gik den næste bekymring på havmiljøet. Den kæntrede

sandsuger lækkede olie ud i det lave vand, hvor den ligger. Derfor blev RINGEN’s

næste opgave fra Søværnet at sætte sine 360 meter flydespærringer rundt om det

kæntrede skib for at holde udslippet i af olie i skak. Herefter fik RINGEN til opgave at

observere og ligge stand by, indtil Søværnets miljøskib MARIE MILJØ kom frem fra

Korsør omkring kl. 22.00.

Herunder:

Sandsugeren B.G. STONE på det lave vand ved Fyns Hoved,

 

Billeder, film og artikler

Billeder fra fyens.dk

- klik her

Nyhedsindlag fra TV2 Fyn,

hvor man ser RINGEN

trække flydespærringer

- klik her

Nyhed om hele aktionen på

DR.dk

- klik her
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