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TV om miljøøvelse i Køge Bugt 

Af Ninna Falck , 09 MAR 14

TV Ishøj har været på øvelse med
Marinehjemmeværnet. Det er blevet til et langt
indslag, som viser beredskabet på arbejde både til
lands og til vands. Det danske beredskab blev sat
på prøve, og der blev trænet samarbejde med
Svenske og tyske enheder.

CARINA trak flydespærring sammen med miljøskibet GUNNAR THORSON 

I den store samarbejdsøvelse ’SWEDENGER’ (Sweden, Denmark, Germany), som

løb af stabelen tirsdag og onsdag, har beredskabet til søs fra Danmark, Sverige og

Tyskland samarbejdet om at inddæmme et stort olieudslip.

Til lands har beredskabet, politiet og flere andre gjort sig klar til at bekæmpe olien på

kysten, og der blev rykket ud med det helt store udstyr til at gennemføre og styre

den store opgave.

 

TV fulgte hele øvelsen

Journalist Jørgen Rolin fra det kommunale TV Ishøj tegner et grundigt portræt af

hele øvelsen, som han fulgte både tirsdag og onsdag.

Fartøjsfører på CARINA, Jesper Bagner, forklarer om øvelsen. 

Jørgen Rolin har været til søs med Marinehjemmeværnets Flotille 366 Københavns

Vestegn om bord på deres fartøj MHV 802 CARINA. Her har han fulgt deres

deltagelse i øvelsen tirsdag.  Samme aften har han været i Køge Havn og talt med

orlogskaptajn Frank Kiel Rasmussen fra Søværnet, som havde ansvaret for øvelsen

Se indslaget fra TV Ishøj

på youtube
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til søs.

Onsdag har Jørgen Rolin besøgt beredskabet inde på kysten, hvor han giver et

indblik i den kystnære indsats, som starter der, hvor skibene ikke kan nå ind med

deres skibe.

Udsendelsen varer 15 minutter. Den ligger på youtube, og du kan se den ved at

klikke her.
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