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Läns. Kustbevakningen har lagt ut läns, barriären som används för att avgränsa oljeutsläpp. Den töms på luft och rullas upp efter användandet.

Frivilliga samarbetar inför
Söderköping

När en miljökatastrof, fartygsolycka
eller flygkrasch inträffar i S:t Annas
skärgård finns en organisation av
frivilliga i området som snabbt kan
samarbeta med myndigheterna.
I helgen höll alla inblandade en övning i Tyrislöt.
Kustbevakningens fartyg
av typen Strandbekämpare från Västervik ligger vid
kajen i Tyrislöt. Fartyget är
specialiserat på att gå nära

"

Vi tänker oss
främst att vi
kan söka av öar
efter folk, när det
varit en båtolycka
till exempel.
Essy Sperlin

stränder för att ta upp olja.
Ombord står tre kustbevakare och informerar om
hur de arbetar vid ett oljeutsläpp. Långa orange länsar ligger som en självlysande barriär ute i vattnet.
På kajen står medlemmar

ur flera frivilligorganisationer. Under helgen träffas de
för en första gemensam övning och utbildning. Syftet
är att när en miljökatastrof
eller olycka av större slag inträffar i Östersjön eller längs

Eftersök. Spårhundar med förare ser att de kan ha en viktig
uppgift vid katastrofer där människor måste hittas.

Samverkan. Kustbevakningen informerar folk från de olika
frivilligorganisationerna om hur de jobbar vid oljeutsläpp.

kusten i området mellan Arkösund till Västervik, ska frivilligorganisationer snabbt
kunna rycka ut och hjälpa
till. Många gånger har de
bättre lokalkännedom än
myndigheterna.
– Folk som bor i området hittar bland kobbar och
skär, de är vana att köra i alla
väder, säger Göran Bjursten
från Sjövärnskåren, SVK i

ras byråkrati sätter käppar
i hjulet.
Enligt Göran Bjursten
handlar det bland annat
om standardkrav på utrustning, som till exempel båtar.
Då blir det för dyrt att vara
med för många.
– Därför samarbetar vi
i stället med MSB som inte
har samma regelverk.
I kustområdet är det

Östergötland som arrangerar samarbetsövningen tillsammans med Myndigheten för samhällsberedskap,
MSB.
Han förklarar att tidigare kunde Hemvärnets marina avdelning rycka ut vid
katastrofer i hav- och kustområdet.
– Men då måste de följa försvarets regler och de-

många som har en båt, stor
eller liten, som kan vara till
god hjälp när katastrofen är
ett faktum.
Jan Sangrud har en stor
båt som är anpassad för
dykning, eftersom det är
det han jobbar med. Han
är med i Sjövärnskåren och
deltar i övningshelgen tillsammans med kollegan
Magnus Faxén.

