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Oppsummering  Ren kyst!  kurs Longyearbyen  17-19.  april 2009

Årets  Ren kyst!  kurs i Longyearbyen viste seg å bli meget vellykket. Vi hadde på dette kurset

rekordmange deltagere. 34 påmeldte deltagere (og bare to avmeldinger) er historisk og vitner om

stort engasjement fra Svalbards innbyggere. Ca. 1/3 av deltagerne var studenter og forelesere fra

UNIS, noe som er naturlig i og med at de har Svalbards natur som interessefelt. Resten av deltagerne

var ansatte i reiselivsbransjen på Svalbard, og flere av deltagerne var fastboende fra Svalbard. De

fleste på Svalbard bor ikke der fast over lang tid, og det er derfor viktig å holde oljevernkurs i

Longyearbyen med jevne mellomrom, for å sikre at kompetente mennesker er i beredskap i tilfelle

oljesøl på Svalbard til enhver tid. Kurset ble gjennomført i samarbeid med NordNorsk

Beredskapssenter og Kystverket, på Røde Kors senteret ved Kystverkets depot.

På Svalbard vil et oljesøl kunne ha flere potensielle konsekvenser, både økonomisk og for natur og

naturverdier. Samtidig vet vi at risikoen øker fra en rekke ulike kilder - tankanlegg i Longyearbyen, på

Svea, i Ny-Ålesund og i Barentsburg, leteboring, og økt skipstrafikk (fiskefartøy, cruiseturisme,

ekspedisjonscruise, kullskip, mindre tankfartøy og annen nyttetransport til bosetningene). Oljesøl på

Svalbard kan få store konsekvenser for sjøfugl, sjøpattedyr, plante- og dyreorganismer i strandsonen,

fiskeegg og larver, frilufts- og rekreasjonsområder og for næringsvirksomhet (fiskeri, turisme).



Kurset var bevisst lagt til Longyearbyen i april, for å vise de reelle utfordringene knyttet til

oljeopprydding i arktiske strøk: Utstyret funker ikke på grunn av kulde og ising, man har korte

arbeidstimer som følge av kulde og vanskelige værforhold, og vind og værforhold vanskeliggjør selve

oppryddingsoperasjonen. Dette bød også på en rekke utfordringer for kursplanleggingen. Øvelsen

med oljelenser på fjorden som vi vanligvis gjennomfører kunne ikke gjennomføres ettersom fjorden

var islagt. Ved et oljesøl her er imidlertid sjansen stor for at fjorden er isbelagt, det kan være

mørketid som gjør opprydding umulig, eller kulden vil gjøre at utstyr ikke fungerer. Vi gjennomførte

en utvidet oljeoppryddingsØvelse, hvor vi med spesialkonstruerte oljekar simulerer 1,5 kvadratmeter

tilgriset kyst/strand. Oljekarene fylles med vann, sand, tang, stein og drivgods, og deretter tilsettes

ca. 10-20 liter olje, og deltagerne må gjøre karet 100 % rent for olje. Det er en fantastisk øvelse for å

vise hvor krevende oljeopprydding er, for det tar 5 deltagere nesten 1,5 time å "rydde opp" 1,5

kvadratmeter strand. Øvelsen ble flyttet innendørs i Kystverkets depotlager som følge av at kulda

førte til at vannet i den konstruerte "fjæra" frøs, og gjorde øvelse utendørs umulig å gjennomføre.

Det illustrerte riktignok godt for deltagerne utfordringene knyttet til oljeopprydding i arktiske strøk.

Programmet var variert, og vi var så heldige å få med oss en egen foredragsholder fra SINTEF som

fortalte mer detaljert om oljens egenskaper og om oljens oppførsel i arktiske strøk. Han hadde også

med "oljehunden" Tara, som er trent til å lukte seg frem til kilder til oljesøl, og vi fikk en spennende

demonstrasjon av dette. Deltagernes evaluering av kurset viser at alle var godt fornøyde med kurset

og gjennomføringen. Takket være engasjerte deltagere og flotte værforhold fikk vi et fantastisk kurs

og opphold på Svalbard. Vi håper vi kan komme tilbake og holde flere kurs i årene som kommer!
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