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2021/21: Tiltakskort i forbindelse med oljevern
Bakgrunn
Styremedlem Torstein Kiil har 26.05.21 følgende innspill til styremøtet:
Kan nasjonalparkstyret være en pådriver med å forbedre den lokale oljeberedskapen?
Vi som opplevde «Full City» ulykken i 2009 glemmer det aldri. På Stråholmen ble store deler
av øya tilgriset av olje. Se kart. En mengde fugl, spesielt ærfugl døde og strendene var om
høsten tomme for vadefugler som ikke fant noe å spise. Oppryddingen kostet over 200 mil kr
og bare på Stråholmen må det være brukt mange titalls millioner kroner i opprydding.

Etter at oljen var skylt i land ble det lagt ut lenser festet i bolter langs strandkanten. Alle disse
boltene er ikke lenger intakte, og de burde vært kontrollert og fornyet. I tillegg bør det på en
del steder, spesielt på utsiden hvor det kan være mye sjø, settes bolter inne på land som kan
brukes når sjøen ikke tillater kontakt. Da må fortøyningen kastet opp på land eller motsatt, fra
land og ut i sjøen til lensebåten.
Dersom ikke kjøreruten til og fra lensefestene er digitalisert, bør det gjøres da det er mange
steiner og undervannsskjær i området.
En oppdatering av beredskapsplanen for hele nasjonalparkens landarealer vil være ønskelig.
Ved å få tilgang til denne planen vil man evt. kunne spille inn forbedringer. Kystverket har
sagt at kraftige oljeutslipp må vi regne med også i fremtiden. I mellomtiden er det viktig at vi
lager lense-planer som er raske å effektuere og som også fungerer i dårlig vær med mye sjø.
Forvalters vurdering
Ansvar for beredskap mot akutt forurensning ligger på tre nivå:
Kystverket har ansvaret nasjonalt for rammeverk, større øvelser og materiell/mannskaper i
forbindelse med statlige aksjoner. I spesielt alvorlige tilfeller kan Regjeringens kriseutvalg bli
involvert. Kystverket har samarbeidsavtaler med Danmark og Sverige i forbindelse med
oljevern.
Kommunene har ansvar planverk, mannskaper, materiell og øvelser i egen kommune,
beregnet for hendelser opp til et visst omfang, og inngår i Kystverkets samlede ressurser i
statlige aksjoner, noe som var tilfelle med Full city-aksjonen i 2009. Det er vanlig at
kommunene samarbeider, og fra ca. 1995 har alle kommunene i Telemark samarbeidet om
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Telemark. Fram til ca. 2010 hadde
Grenland havnevesen sekretariatet. Etter det har sekretariatet ligget i Bamble kommune ved
brannvesenet. Lenke til beredskapsplanverket i IUA:
https://www.bamble.kommune.no/tekniske-tjenester/branntilsyn-brann-ogulykkesberedskap/iua-telemark1/#beredskapsplanverk.
En del store industribedrifter har beredskapsplikt og de har ansvar for planverk, materiell og
mannskaper for å håndtere hendelser innenfor eget industriområde. Det er avtaler om at
deres ressurser også kan brukes i forbindelse med hendelser som ledes av IUA.
IUA Telemark har utarbeidet såkalte tiltakskort til bruk ved hendelser, basert på lokale
forhold. Etter som nasjonalparken ikke er involvert i beredskapsarbeidet, er forvalter ikke
oppdatert på status og innhold i tiltakskortene, men er kjent med at det for et par år siden ble
utarbeidet tiltakskort for Stråholmen-området knyttet til oljevern. Tiltakskortene inneholder
blant annet planer for adkomst fra sjøen og utlegg av lenser, herunder landfester der det er
hensiktsmessig. Forvalter er heller ikke oppdatert på i hvilken grad planer for forberedte
landfester er realisert. For et par år siden var det en større oljevernøvelse som blant annet
hadde tok utgangspunkt i olje ved Stråholmen.
Forvalter er enig i at det er behov for at nasjonalparken blir noe mer involvert i
beredskapsarbeidet. En måte å gjøre det på kan være å anmode IUA Telemark om å
oversende tiltakskort og annen dokumentasjon som er relevant for nasjonalparken. Sak kan
så fremmes til et seinere styremøte, med sikte på en uttalelse til IUA.

Innstilling
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning anmodes om å oversende tiltakskort og annen
dokumentasjon i forbindelse med oljevern som er relevant for nasjonalparken. Sak fremmes
til et seinere styremøte med sikte på en uttalelse til IUA.
Vedtak
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning anmodes om å oversende tiltakskort og annen
dokumentasjon i forbindelse med oljevern som er relevant for nasjonalparken. Sak fremmes
til et seinere styremøte med sikte på en uttalelse til IUA.
Utskrift til
IUA Telemark

