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Den Kommitterede for Hjemmeværnet
besøgte stor rednings- og miljøøvelse 

Af Christian Sandvei , 07 APR 14

Lørdag d. 5. april var der masser af liv i Thisted
havn. Fem flotiller var samlet - fire af dem med fartøj
og én med kommandokøretøj og gummibåd - for at
afvikle Marinehjemmeværnsdistrikt Vests første
SAREX/ENVIREX i år.

Den Kommitterede for Hjemmeværnet MF Bjarne Laustsen taler til besætningerne

forud for SAREX/ENVIREX NORD 2014  

På baggrund af positive tilbagemeldinger fra sidste års forsøg med at gennemføre

en del af SAREX/ENVIREX på land, var der indarbejdet et program for

besætningerne, hvor deres færdigheder i førstehjælp og elementær

brandbekæmpelse blev genopfrisket, mens fartøjsførere og næstkommanderende

arbejdede med et teoretisk søredningsscenarie.

Beredskabsstyrelsen deltog

Som et nyt tiltag i år havde vi inviteret Beredskabsstyrelsen til at deltage i ENVIREX

(miljøøvelsen) med deres frivillige personel. Så da eftermiddagens program blev

igangsat, med en melding om, at et skib utilsigtet var kommet til at udlede olie i

Thisted havn, var der virkeligt liv på havnen. Foruden besætningerne fra de fire

deltagne skibe ankom der et antal større og mindre køretøjer og ca. 20 frivillige fra

Beredskabsstyrelsen til havnen.

Olien, der var simuleret af flere kubikmeter popcorn, blev inddæmmet af MHV807,

der trak Beredskabsstyrelsens flydespærringer, mens MHV 902 og MHV 816 i

samarbejde udlagde egen flydespærring tværs over havnen.

Besøg af Den Kommitterede

Alle disse aktiviteter blev overværet af Den Kommitterede fra Hjemmeværnet, MF

Bjarne Laustsen, der i anledning af øvelsen var inviteret til at se, hvordan

Marinehjemmeværnets frivillige løser de opgaver, som vi er klar til at blive indsat i på

en times varsel året rundt.

SAREX:

Search and rescue exercise

Eftersøgnings- og

redningsøvelse

ENVIREX:

Environmental exercise

Miljøøvelse
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Formiddagens ophold på Beredskabscenter Nordjylland bød også på slukning af

motorbrand i bil 

MHV 807 slæber Beredskabsstyrelsens flydespæring rundt om MHV 908, der med

popcorn simulerede at have udledt olie i Thisted havn. 

Eftersøgningsøvelse

Eftermiddagen bød endvidere på en øvelse, hvor en jolle ikke var nået frem som

aftalt, hvorfor den skulle eftersøges på Thisted Bredning. Også her var Den

Kommitterede for Hjemmeværnet med ombord, mens såvel MHV 807 og MHV 902

på skift varetog funktionen som ”On Scene Coordinator” (OSC) for de deltagende

eftersøgningsenheder.

I eftersøgningen var Flotille 126 Hvide Sande/Ringkøbing indsat med såvel

kommandokøretøj og gummibåd. Samarbejdet mellem OSC og gummibåden via

kommandokøretøjet blev ved denne lejlighed afprøvet til stor tilfredshed. Øvelsen

blev rundet af under kammeratlige forhold i Thisted sejlklub, hvor Flotille 121

Hanstholm som gode værter havde sørget for, at vi alle kunne få lidt at spise, mens

dagens oplevelser blev bearbejdet.
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