Referat fra AG møte i Århus, Danmark 20. oktober 2009
Tilstede:
Carsten Rasmussen (D)
Bernt Stedt, og Maj-Britt Åkesson (S)
Kristjan Geirsson (IS)
Tuula Kuusela (F)
Åsmund Berg Nilsen (N)
Ingen representant fra Færøyene
Sekretær: Elin Nilssen (N)
1.
Åpning av møtet
Carsten Rasmussen ønsket alle velkommen til SOKs lokaler i Århus og erklærte møtet for
åpnet.
4.
Informasjon om møtearrangementet
Carsten Rasmussen informerte deltagerne om de praktiske detaljene for møtet
Åsmund Berg Nilsen ble valgt til AGs ordfører.
3.
Godkjenning av forslag til agenda
Agenda ble godkjent uten kommentarer.
4.
Gjennomgang av referatet fra Ag i Svolvær
Referatet ble godkjent uten kommentarer.
5.
Gjennomgang av arbeidsgruppens rapporter
5.1 Rapport fra arbeidsgruppen
5.1.1 Fremtidens kommunikasjonsmiddel
Norge orienterer om ICE i Norge, brukes både på fly, fartøy og som alternativ til 3G kort i
Kystvekets pc’r, Norges erfaringer med bruk av ICE er gode. Når det gjelder ICE i Sverige er
situasjonen uforandret siden siste møte. Norge vil også informere plenum om Norges bruk av
AIS. Det vil også bli holdt en kort orientering om prøveinstallasjonen av systemet Aptomar på
Kystvaktfartøyet Harstad.
Nødnett i Norge er fortsatt i testfasen
SVERIGE
Sverige vil informere plenum om RAKEL under nytt fra landene.
Danmark vil informere på plenum om sitt videre arbeid med SINE.
AGs anbefaling til Plenum vil være partene i KBH-avtalen tar direkte kontakt for et
samarbeide med Sveriges anders.johansson@kustbevakningen.se Tlf. (46) 455 353433 for å
knytte sammen det nasjonale TETRA nettverket over grensene.

Egen arbeidsgruppe i HELCOM angående AIS for å få ytterligere informasjon ut av AIS
signalene. I Sverige er det Sjøfartsverket som sitter i denne arbeidsgruppen for Helcom. AG
vil følge arbeidet videre å rapportere fortløpende til plenum (S).
5.1.2 Status angående kjemiske og biologiske bekjempningsmiddel
Norge vil informere på plenum om arbeidet med testing av kjemiske strandrensemidler under
aksjonen Full City. Sintef ble benyttet til arbeidet. De midlene som fikk best resultater var
Absorrep og Arrow Delta. NOFOs prosjekter ang. testing av dispergeringsmidler er ikke klare
enda, Norge vil informere når resultatene er klare.
5.1.3 Tiltak mot ulovlige utslipp
Danmarks erfaringer er at utslippene blir færre. Dette mener de kommer av økt overvåkning
og bruk av havmiljøvokterne.. Sveriges erfaringer er også at utslippene er blitt mindre. I
Sverige er det kommet forslag om å sette i gang et prosjekt mellom myndigheter for å få i
gang en kampanje inne i marinaer, båthavner, båtverft etc. for å få bort de små synderne av
oljeutslipp.
Danmarks arbeide med Quick-analysene er ikke kommet videre siden siste plenum.
Sjøfartsdirektoratet i Norge fikk endret ansvar og myndighet for å ilegge overtredelsesgebyr i
2008. Dette har ført til at det hittil i år har blitt registrert 8 saker, og av disse er det 2 som har
ført til to vedtak. Det arbeides med ytterligere to hendelser fra sommeren 2009 med
cruisefartøy og ulovlig utslipp. Else Heldre fra Sjøfartsdirektoratet vil informere på Plenum i
morgen.
5.1.4 Nytt om manualen & hjemmesiden
Alle partene har nå oppdatert sine sider under kapittel 4.
Sekretæren informerte AG om tekstendring under pnkt. 2.2. (arbeidsordning for
Københavnatalen). Behovet for å oppdatere 3.1.1 Alarmeringsliste med kontaktpunkter, her
burde Åland også komme inn. Videre vil det muligens være behov for å oppdatere
alarmeringsrekkefølgen mtp bruk av e-post etter at varsling først er tatt pr telefon. Faks bør
være en nødløsning. Dette blir tatt opp som egen sak under eventuelt. Sekretæren delte ut et
eksemplar til hver av partene for en oppdatering. Finland har behov for å oppdatere sitt
kapittel nr. 4. pga ny organisasjon.
Island jobber fortsatt med å lette arbeidet for å få til en bedre hjemmeside. Alle partene ser
gjennom hvordan man på enklest mulig måte kan oppdatere sine kapittel 4 med for eksempel
en linker Det ble enighet i å sette av tid på neste AG møte i uke 10 til å gå igjennom manualen
og se på behovet for rettelser.
Brosjyren må endres elektronisk på hjemmesiden pga nye tlf.nr. Tilbakemelding til Maj-Britt
hvis man ønsker å bestille flere eksemplarer.
5.1.5 Manualen: Felles flyvninger
Sverige vil informere om rapporten fra SuperCepco. AG s forslag til plenum er at Ad Hoc
gruppen også skal se på tilstand om drop av oljebøye fra fly kan foretas på nabolandenes
territorium. Forslag til Plenum fra AG å gjenoppta arbeidet med bilag 1 pnkt.3.5 tilstand for
flyrutiner.

5.1.6 Skipsvrak med olje og skadelige emner
Norge:
Norge som lead country vil informere plenum om en oppdatering om U864, Murmansk og
kartleggingen av miljøgifter annet enn olje i skipsvrak, rapport planlegges ferdig jan. 2010.
Det er i Norge opprettet en egen seksjon med 3 personer som skal jobbe med skipsvrak.

Island:
Det ble i sommer oppdaget at vraket Aleksander Hamilton vest på Island, lekker olje. Dette
ble oppdaget av Islands nye overvåkningsfly på deres første rekognosering.. En mer
utfyllende informasjon av hendelsen vil bli presentert under nytt fra landene.
5.1.7 Erfaringer fra håndtering av skipsulykker.
Norge som lead contry vil informere plenum om 4 hendelser som alle har resultert i statlig
oljevernaksjoner. Disse er Crete Sement, Mirabelle, Petrozavodsk og Full City. Fyldigere
informasjon vil bli holdt under pnkt. 6.3.
Sverige vil informere mer detaljert om aksjonene Maria M, Langeland, og Artic Sky under
nytt fra landene.
Danmark vil også under nytt fra landene rapportere om hendelsen Minerva Helen fra 2008
Ingen hendelser så langt i 2009.
Island har ingen hendelser med utslipp i 2009, men de vil informere plenum om noen
nestenulykker.
Finland har ingen hendelser med oljeutslipp hittil i 2009.
5.1.8 Analyse av russiske oljer
Sluttrapporten er nå helt klar og ligger ute på EMSAs hjemmeside, rapporten sendes til
sekretæren for utlegging på hjemmesiden, og vil bli distribuert til partene.
5.1.9 Olje i is
Norge vil informere plenum om gjennomføringen av øvelse tilhørende JIP’en. Øvelsen ble
holdt ved Hopen NØ av Svalbard. Norge deltok med kystvaktfartøy og fly, Sverige deltok
med fly. Konklusjonen etter øvelsen ble at oljeforvitringen går saktere på grunn lav
temperatur og det er derfor er større muligheter for å bruke dispergeringsmidler. Når det
gjelder mekanisk oppsamlingsutstyr finnes det ikke godt utstyr på markedet i dag.
Fjernmåling var ikke vellykket.
Margaretha Ericsson fra MSB vil rapportere til plenum om sluttrapporten fra EPPR om olje i
is. Sverige informerte om at det kun er tillatt å bruke mekanisk opptakssystem i Sverige.
5.2 Beredskap for å bekjempe olje med høy viskositet
AG forslag til plenum om at partene ser på ressursene i de respektive land og diskuterer dette
på AG i uke 10 før ny søknad sendes.
Under pnkt. 8.2 HELCOM vil Sverige informere om arbeidet med SEA-track-web systemet er
operativt. Dette viser driftprognoser, AIS og satelittbilder for alle lender i Østersjøen.

5.3 Beredskap mot kjemikalieulykker
Kystverket har fått i oppdrag av departementet å komme med en helhetlig plan også mot
andre stoffer en olje. Kystverket har i den forbindelse signalisert behov for budsjettøkning for
å styrke kjemikalieberedskapen vha dagens RITS-grupper. De bør oppdateres med utstyr som
drakter, gassmålere etc, samt øke kompetansen gjennom årlige øvelser og treninger.
Danmark mener at table top øvelse i Fredrikshavn vil være nyttig hvis ressursene er tilstede.
Kjøpt nye instrumenter i Sverige. Nytt dykkesystem og Nytt fartøy 003 som blir spesialisert
for kjemikalieulykker.
5.4 Beredskapsanalyse for Skagerrak og Kattegatområdet
Danmark er ferdig med sin beredskapsanalyse for sine områder. Sveriges arbeid med en
beredskapsanalyse sammen med EU-prosjektet BRISK for svenske områdene. Norge arbeider
med sin analyse som skal være ferdig utarbeidet til utgangen av 2009.
Island informerte på sist plenum om sitt arbeid med en risikoanalyse og etterlyser behovet for
å få til en felles risikoanalyse rundt Nordområdene pga økt trafikk grunnet bla mindre is.
Forslag fra AG til plenum: Alle beredskapsanalysene sammenstilles og rapporteres samlet
til plenum når denne er ferdig. Ny offisiell henvendelse sendes til Grønland om å bli med
som observatør til neste AG møte i Sverige i uke 10. (JEVE@gh.gl) Jette Vester, Grønlands
Selvstyre, P. O. Box 1614 3900 Nuuk, Greenland, Departementet for Indenrigsanliggender,
natur og Miljø.
6. Aktuell informasjon fra landene
6.1 Danmark
Rettelse av planer
Nye oljefartøyer
Utskiftning av utstyr
Informasjon om Oljeutslippet fra Minerva Helen på Prøvesten, i København i 2008.
6.2 Finland
Nye fartøy som skal være klare i begynnelsen av 2011.
Halli skal repareres vinteren 2010 slik at den er klar igjen til bruk igjen sommeren 2010.
Grensbevakningsvesenets overvåkningsfly skal utstyres med nytt system.
Ny oljebekjempningsentral er under planlegging og skal påbegynnes i Borgå iløpet av 2010.
Vil også informere plenum om strandsaneringsprosjektet SÖKÖ som foregår langs Finska
vikens strender og som også skal omfatte Bottenvikens strender.
Finlands Grensbevakning er i planleggingsfasen om et nytt overvåkningsfartøy med
oljebekjempningsutstyr. SYKE er også med i planeringsprosjektet.
Omorganisering av Finlands miljøsentral.
6.3 Norge
Informerer på plenum om følgende:
Investeringsøkning 2009
Status nye Kystvaktfartøy
Slepekraft – endringer
Overvåkingsfly
Statlig dimensjoneringsgrunnlag, beredskapsanalyse

Stoltenbergavtalen nevnes, likeledes Regjeringens nordområdestrategi (Nye byggesteiner i
nord)
Skipsvrak: U864 og Murmansk – oppdatering
Statlige aksjoner siden forrige Plenum, Crete Cement, Mirabelle, Petrozavodsk og Full City
6.4 Sverige
Omorganisering
Status nye fartøy og fly
RAKEL
Maria M
Langeland
GPS
Margaretha Ericsson (MSB) om olje i is
Omorganiseringen på Kustbevakningen
Oppdatering om nystartede MSB

6.5 Island
Nye fly
Vraket Aleksander Hamilton
Nordatlantiske risikokart
Kystvaktens nye skip som blir bygd i Silje
Oljeskipstrafikken og tankskip utenfor Island..
7.
Statistikk
Alle land rapporterer sin statistikk etter følgende rekkefølge til plenum, Danmark, Finland
v/Tom Lundell, Norge, Sverige og Island
8.
Status fra andre avtaler
Informasjon fra andre internasjonale avtaler avrapporteres til plenum etter fast mønster.
8.1 Bonn-Agreement (N).
8.2 Helcom (S)
8.3 EU/EMSA (S). Informere også om EMPOLLEX programmet
8.4 Arktisk samarbeide: (EPPR, (F) Danmark-Canada (DK) Ikke noe nytt.
8.5 Swedenger, øvelsen som var planlagt denne uke ble avlyst.
8.6 OPRC/IMO
8.7 Andre avtaler (Norge-Russland, Finland-Russland-Estland, NORBRIT)
8.8 Offshore (N)
9.
Operative øvelser/alarmeringsøvelser
Sverige har gjennomført en alarmeringsøvelse men har ikke sendt blanketten til sekretariatet.
De andre partene har ikke gjennomført sine alarmeringsøvelser. Forslag om at sekretæren skal
sende en påminnelse til partene om gjennomføring av alarmeringsøvelser etter
øvelsesoversikten.
Man skal også sende avrapportering hvis for eksempel en BALEX-øvelse innlemmes i KBHavtalen.

FIN-KSo Pga missforståelse ble denne øvelsen lagt så langt nord i Finland, at dette ble
omgjort til en nasjonal øvelse.
KSs-DK Sverige informerer fra øvelsen
N/KSv/DK: uke 34 Avlyst pga aksjonen Full City
Swedenger-øvelsen uke 44/08- Danmark informerer fra øvelsen
10. Øvelsesoversikten
Oppdatert liste frem til 2012 ble diskutert, og rettelser gjøres av sekretæren før utleggelse på
hjemmesiden.
11. Annet
Akvatiska Ekosystemgruppen (AEG) sammen med Danmarks Mijøundersøkelser planlegger
en Work-Shop 9.-10 mars neste å i København, og de ønsker å invitere en av AGs
medlemmer som foredragsholder. AGs forslag til plenum blir at Kristjan Geirsson fra Island
skal delta på denne Work-Shopen.
Sveriges Forslag om ny POLREP- blankett vil bli tatt opp på plenum i morgen.
12. Kommende møter
Plenum møte i morgen 21. og 22.
AG møte etter plenum den 22.
AG møte i Sverige i uke 10, 9. til 11. mars et sted i Sverige.
13. Avslutning av møtet.
Åsmund takket deltagerne for et vel gjennomført møte.

