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Stappfullt kurs på Fedje, i strålende vår-
vær
Det første kurset i Sør-Norge gikk av stabelen 28-30. april, i
ett av de mest risikoutsatte stedene for oljesøl i hele landet.
Oljeterminalene Mongstad og Sture ligger like i nærheten av
Fedje, med stor trafikk av oljetankere i farvannet.
Sikkerhetssenteret på Fedje var vertskap for kurset, og 
sørget for at alt det praktiske lot seg gjennomføre.

Engasjerte og kunnskapsrike deltakere imponerte kurs-
lederne, Thor Andre Hauge fra NNB og Anne-Beth Skrede
fra WWF. Mikal og Jan-Ove fra NNB sørget for at alle fikk
erfaring med praktisk oljevernarbeid.

Vi hadde også besøk fra den nystartede fuglerehabiliterings-
organisasjonen SWAN, der Naomi Paulsen og Karen Tvedt
delte ferske erfaringer fra rehabilitering av oljeskadd fugl
etter oljesølet fra Borregaard i mars. Tanja Piirinen fra WWF
Finland bidro med deres erfaringer fra frivillig oljevern-
beredskap.

Ordfører Erling Walderhaug delte ut kursbevis til deltakerne,
og var glad for at WWF kjørte kurs der. Han ønsket oss
hjertelig velkommen tilbake med flere kurs, og roste initiati-
vet. Kommunestyret i Fedje har også fulgt opp med økono-
misk støtte til Ren kyst! – noe vi takker hjerteligst for!

Anne-Beth Skrede
Kursleder Ren kyst! Fedje

©
 W

W
F

-N
or

ge
 /

 T
an

ja
 P

iri
ne

n

Å sette ut lenser er ofte en krevende operasjon - ikke minst når
lensen må bæres gjennom terrenget...

Oslofolk på kurs på Fiskebøl

Kurset på Fiskebøl var som tidligere veldig populært - ikke
minst på grunn av den fantastiske beliggenheten! Denne
gangen hadde vi stort sett bare deltagere fra Oslo-området,
som så dette som en god anledning til å se litt mer av vårt
flotte land. Vi var også her utrolig heldige med været, og
hadde strålende sol under de praktiske øvelsene. De 
tøffeste deltagerne kastet seg til og med frivillig ut i det
kalde vannet! 

Siden sist har vi også endel spennende nyheter å fortelle.
Vi har hatt nye møter med Kystverket, og har nå fått avklart
at våre frivillige skal få delta på Kystverkets øvelser. Den
førstkommende øvelsen blir i Arendal 30. august, og vi har
fått hele 10 plasser til disposisjon. Her gjelder “førstemann
til mølla”-prinsippet så det er bare å melde seg på! 
Øvelsen varer i en dag og WWFs mannskaper er tiltenkt en
rolle i strandaksjonen under IUAs ledelse. Dette er en god
mulighet til å få litt mer inngående kunnskap om norsk olje-
vernberedskap i praksis. Håper å se dere der!

Nina Jensen
Koordinator Ren kyst!

Norge har en fantastisk kystlinje, og de fleste kursene gjennomføres
i naturskjønne omgivelser som her på Fiskebøl, Lofoten.



Bilder fra Fedje

© WWF-Norge / Tanja Pirinen

Kurset ble gjennomført på Fedje sikkerhetssenter med strålende sol og vårvær!
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Godt humør og mye moro hører også med! Praktiske øvelser med å rense en simulert strandsone i plastkar fyllt med
olje, stein og sand. 

Ved en strandrenseaksjon er det ofte vanskelig å komme til åstedet, og
på kursene får man også prøvd seg på logistikk-operasjoner.

En av de praktiske øvelsene går ut på å sette ut lense ved hjelp av båt
og mannskaper i strandsonen, og det viser seg å være mer komplisert
enn man ofte tror...



Bilder fra Fiskebøl
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WWFs frivillige oljevernteam på Fiskebøl, juni 2006. Ved mange oljevernaksjoner er det vanskelig å komme til strendene, og
man må ofte settes i land med båt. Dette kan også by på utfordringer
ved lavvann og når kysten er dekket av klipper og steiner. 

Anne-Kjersti, Rim, Sissel og Ragnhild “vasker” olje fra simulert strand i
plastkasse.

Lensetrekking med båt bød på flere utfordringer, og kan ta veldig lang
tid.... Maks fart er gjerne 2-3 knop, og man bør ha så smal halvsirkel på
lensen som mulig for å redusere drag. 

© WWF-Norge / Maren Esmarkw

NordNorsk Beredskapssenter ligger idylllisk til i Fiskebølvika. 



Nyttige nettsteder om olje og oljevernberedskap
• WWF-Norge (www.wwf.no)

• Kystverket (www.kystverket.no)

• Fiskeri- og kystdepartementet (odin.dep.no/fkd/norsk/bn.html)

• Stortingsmelding nr. 14 “På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap
(http://odin.dep.no/fkd/norsk/tema/kystforvaltning/047021-990003/dok-bn.html)

• Oljedirektoratet (www.npd.no/)

• Olje- og energidepartementet (odin.dep.no/oed/norsk/bn.html)

• NOFO (www.nofo.no)

• NordNorsk Beredskapssenter (www.nnb.no)

Annet
• Fedje kommune (www.fedje.kommune.no/)

• Lofoten  (www.lofoten.no)

Nytt siden sist

Opprop for Ren kyst!
Redere, fiskere, sjømenn og ordførere ber fiskeriministeren om støtte til Ren kyst!. Fiskeri- og
kystdepartementet har avspist WWF med kun 80.000 kroner i støtte til å drive prosjektet - dette
er ikke engang nok til å dekke ett enkelt kurs. Med oss i oppropet har vi blant annet:

Norges Rederiforbund v/Terje C. Gløersen 
Norges Fiskarlag v/Generalsekretær Jan Skjærvø 
Norges Fiskarkvinnelag, v/Randi M. Nilsen 
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening v/Aina Valland 
Norsk Sjømannsforbund v/Rigmund Storøy 
Berlevåg kommune v/ Ordfører Erik Brøske 
Fedje Kommune v/Ordfører Erling Walderhaug 
Alstahaug Havnevesen v/ Evy Wenche Hesjedal 
Vardø Brann & Redningskorps
Høegh v/Kristian Sandem 
Walenius Wilhelmsen, v/Lena Blomquist 
NordNorsk Beredskapssenter v/Thor André Hauge 
Bioforsk Svanhovd v/ Ingrid Jensvoll 
Arctic Whale Tours v/Per Ole Lund 
Spitsbergen Travel v/Jan S. Sivertsen 

I tillegg har vi nå med oss en samlet opposisjon 
bestående av FrP, Venstre og KrF som støtter 
prosjektet!

Les hele oppropet på www.wwf.no 


