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Havet behöver människan. Människan behöver havet.	 Så	 ly-
der	mottot	för	WWF:s	Operation	Sjöjungfru.	Om	det	inträffar	en		
oljekatastrof	 på	 Östersjön	 behöver	 havet	 kanhända	 människan	
mer	 än	 någonsin.	 Därför	 har	WWF	 grundat	 en	 frivillig	 oljebe-
kämpningskår,	som	bistår	myndigheterna	i	en	katastrofsituation	
vid	rengöringen	av	stränderna.	WWF	har	kallat	Dig	att	delta	i	ett	
talkoarbete	som	förhoppningsvis	aldrig	kommer	att	behövas.
	
En	oljekatastrof	på	Östersjön	är	ett	reellt	och	allvarligt	hot.	Kata-
strofens	inverkan	på	naturen	i	Östersjön,	de	maritima	näringarna	
och	 rekreationsvärdet	 skulle	 vara	 enorm.	 Oljetransporternas	
omfattning	på	Östersjön	tredubblades	från	medlet	av	1990-talet	
fram	till	2002.	År	2005	transporterades	här	redan	över	130	mil-

joner	 ton	olja.	Samtidigt	har	också	passagerartrafiken	på	Finska	viken	blivit	
livligare.

Den	ökade	trafikvolymen	för	med	sig	en	ökad	risk	för	olyckor.	I	och	med	att	
oljetankrarna	har	blivit	allt	större	har	också	risken	för	en	verkligt	stor	oljekata-
strof	ökat.	I	det	för	miljön	värsta	tänkbara	scenariot	kolliderar	två	oljetankrar	
med	varandra,	varvid	tiotusentals	ton	olja	rinner	ut	i	havet.	Verkningarna	av	en	
så	här	stor	oljekatastrof	vore	förödande	för	den	känsliga	och	sårbara	naturen	
i	Östersjön.

Om	oljan	driver	ända	fram	till	kusten	måste	stränderna	rengöras.	Det	här	ar-
betet	utförs	till	största	delen	för	hand,	vilket	kräver	mycket	arbetskraft.	Varje	
par	armar	är	till	nytta.	De	frivilliga	är	ute	i	ett	angeläget	ärende,	för	ett	rent	
Östersjön.	Tack	för	Din	insats	vårt	gemensamma	innanhav	till	fromma!

WWF	tackar	enheten	för	miljöskador	vid	Finlands	miljöcentral	och	persona-
len	vid	oljeskyddsfonden	för	samarbetet	vid	utarbetandet	av	guiden.

	
	 Timo	Tanninen
	 Generalsekreterare
	 WWF	Finland

FÖRORD



2

3

Spåren	efter	en	oljekatastrof	kan	ses	i	naturen	och	offentligheten	–	sorgligt	ofta.	Den	största	
förloraren	är	givetvis	naturen	i	katastrofområdet,	men	också	människorna	i	regionen	lider.	
Följderna	är	kännbara	för	såväl	ekonomi	som	fritidsliv	och	hälsa.

Årligen	 inträffar	 det	 oljeolyckor	 på	 världshaven.	 Följder-
na	av	de	värsta	katastroferna	har	varit	verkligt	allvarliga.	
Från	t.ex.	tankern	Prestige	som	sjönk	utanför	den	spanska	
kusten	i	november	2002	rann	det	ut	cirka	64	000	ton	olja	
i	havet.	Som	en	följd	av	läckaget	förorenades	hundratals	
kilometer	av	Spaniens	och	Frankrikes	kust.	Oljan	dödade	
och	skadade	uppskattningsvis	300	000	fåglar	och	oräkne-
liga	andra	djur.	Som	en	följd	av	olyckan	led	huvudnäring-
arna	i	regionen,	fisket	och	turismen,	ett	svårt	avbräck	och	
tiotusentals	personer	förlorade	sina	arbetsplatser.	Kostna-
derna	för	olyckan	har	bedömts	uppgå	till	över	en	miljard	
euro.	

Prestige-katastrofen	är	dock	inte	unik.	Oljetankern	Eri-
ka	 förorsakade	motsvarande	 förödelse	när	hon	1999	 för-
liste	utanför	den	franska	kusten	vid	Bretagne.	1996	led	ol-
jetankern	Sea Empress	skeppsbrott	i	vattnen	utanför	Wa-
les,	1993	tankern	Braer	vid	Shetland,	1989	Exxon Valdez	
utanför	Alaska,	1978	Amoco Cadiz	utanför	Bretagne	och	
1967	Torrey Canyon	utanför	södra	England.

Oljeskador	behöver	inte	ens	alltid	uppkomma	på	grund	
av	skeppsbrott.	Vintern	2006	rann	över	tio	ton	olja	ut	i	ha-
vet	i	närheten	av	nordvästra	Estlands	kust.	Man	lyckades	
inte	spåra	källan	till	det	olagliga	utsläppet.	Som	en	följd	
av	utsläppet	förorenades	flera	kilometer	av	strandlinjen	av	
olja	och	tusentals	fåglar	dog.	År	2005	observerade	finska	
myndigheter	 under	 övervakningsflygningar	 48	 olagliga	
oljeutsläpp	inom	vårt	havsområde.

OLJANS	INVERKAN	PÅ	NATUREN	I	ÖSTERSJÖN

Olja	 är	 ett	 giftigt	 ämne	 som	 bryts	 ned	 ytterst	 långsamt	
i	naturen.	Olja	 som	hamnar	 i	havet	 eller	på	 stränder	har	
skadlig	inverkan	på	alla	arter	från	plankton	till	sälar	och	
också	på	människor.	

Östersjön	 är	 ett	 känsligt	 havsområde	 på	 grund	 av	 sin	
låga	 salthalt,	 sin	 ringa	 volym,	 sitt	 nordliga	 läge	 och	 sin	

långsamma	vattenomsättning.	Dessa	samt	kalla	och	syre-
fattiga	förhållanden	fördröjer	den	naturliga	nedbrytningen	
av	oljan.	Östersjön	är	ett	 litet	och	slutet	havsområde,	vil-
ket	gör	att	olja	som	runnit	ut	i	havet	snabbt	når	kustzonen.	
Och	 istäcket	på	vintern	försvårar	uppsamlingen	av	oljan.	
De	skadliga	följderna	efter	en	olycka	kvarstår	därför	länge	
i	Östersjön.	

Den	 synligaste	 följden	 av	 en	 oljekatastrof	 är	 den	 olja	
som	driver	omkring	på	havsytan	och	smetar	ner	stränder-
na	när	den	flyter	i	land.	Ett	tjockt	oljeskikt	kan	förhindra	
en	 växts	 ämnesomsättning	 och	 därigenom	 kväva	 växten.	
I	och	med	att	växterna	försvinner	minskar	också	djurens	
tillgång	 på	 näring	 och	 lämpliga	 livsmiljöer.	 Ett	 heltäck-
ande	oljeskikt	dödar	också	djuren.	

Redan	 en	 oljefläck	 av	 ett	 mynts	 storlek	 kan	 försvaga	
fjäderdräktens	 värmeisoleringsförmåga	 hos	 en	 fågel	 så	
mycket	att	fågeln	fryser	ihjäl.	Dessutom	försvagar	en	olje-
skadad	fjäderskrud	fåglarnas	sim-,	dyk-	och	flygförmåga	
så	 att	 fågeln	 till	 följd	 av	det	 också	kan	 svälta	 ihjäl.	När	
fåglarna	 putsar	 sin	 fjäderskrud	 sväljer	 de	 samtidigt	 olja,	
vilket	orsakar	förgiftning.	Nedsmetning	med	olja	är	ett	li-
ka	stort	problem	för	havsdäggdjuren.	T.ex.	sälkutarna	har	
svårt	att	klara	av	följderna	när	deras	päls	blir	nersmetad	
med	olja.

Allvarligare	än	dessa	kortsiktiga	följder	kan	dock	de	lång-	
siktiga	verkningarna	som	beror	på	oljans	toxiska	egenska-
per	 vara.	 Oljans	 giftiga	 beståndsdelar	 förorsakar	 förgift-
ningstillstånd,	sjukdomar,	cellskador,	utvecklingsstörning-
ar	och	 fortplantningsproblem	hos	växter	och	djur.	Oljan	
har	också	karcinogena,	dvs.	 cancerframkallande	effekter,	
som	kan	visa	sig	långt	senare	eller	först	hos	följande	ge-
nerationer.	

Oljans	giftiga	beståndsdelar	överförs	till	organismer	ge-
nom	antingen	direkt	beröring,	näringen	eller	ämnesomsätt-
ningen.	En	del	av	oljans	skadliga	föreningar	är	fettlösliga.	
De	ansamlas	därför	i	organismerna.	Via	näringsväven	kan	
gifterna	anrikas	och	föras	vidare	ända	till	människan.	

KATASTROFER	SOM	INTRÄFFAT	RUNTOM	I	VÄRLDEN

OLJEBEKÄMPNINGSGUIDE

FÖLJDERNA	AV	EN	
OLJEOLYCKA
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EGENSKAPER	HOS	OLJA

Olja	och	de	flesta	oljeprodukter	är	ämnen	som	är	lättare	
än	och	olösliga	i	vatten	samt	flytande	vid	rumstemperatur.	
Bara	 de	 allra	 tjockaste	 oljeprodukterna,	 som	 t.ex.	 beck	
och	 bitumen,	 är	 fasta	 vid	 rumstemperatur.	 Råolja	 och	
tjock	eldningsolja	kan	förekomma	i	fast	form	under	kalla	
förhållanden.	

Flytande	olja	är	fluid,	vilket	innebär	att	den	då	den	kom-
mer	ut	i	vattnet	breder	ut	sig	som	en	tunn	hinna	över	vat-
tenytan.	De	flesta	oljekvaliteter	breder	redan	inom	några	
timmar	ut	sig	över	en	vidsträckt	vattenyta	som	en	hinna	
som	 är	 bara	 bråkdelar	 av	 en	 millimeter	 tjock.	 De	 tunna	
oljekvaliteterna	har	större	fluiditet	än	de	tjocka	och	breder	
därför	ut	 sig	 snabbare	och	över	 ett	 större	område	än	de	
tjocka	kvaliteterna.	De	bildar	också	en	tunnare	hinna.

Olja	 som	 kommit	 ut	 i	 vattnet	 skingras	 efterhand	 i	 va-
rierande	omfattning,	varvid	oljans	tillstånd	förändras.	Det	
innebär	 att	 flyktigare	 oljesubstanser	 sprids	 i	 atmosfären,	
medan	 tyngre	 och	 beständigare	 komponenter	 sjunker.	
Avdunstningen	 är	 den	viktigaste	 av	de	 faktorer	 som	om-
formar	oljan.	Av	tunnare	oljekvaliteter	som	kommer	ut	 i	
vattnet	kan	upp	till	75	%	avdunsta	under	de	första	dygnen.	
Därför	hinner	man	inte	nödvändigtvis	samla	upp	tunnare	
oljekvaliteter	ur	vattnet.

Med	 avdunstningen	 försvinner	 oljans	 flyktigaste	 för-
eningar	 först.	 Dessa	 föreningar	 hör	 också	 till	 oljans	 gif-
tigaste	och	brandkänsligaste	substanser.	Kvar	blir	tyngre	
och	 beständigare	 föreningar.	 I	 och	 med	 avdunstningen	
förvandlas	de	kvarvarande	komponenterna,	särskilt	för	de	
tjockare	kvaliteternas	del,	till	en	fast	och	tung	massa	som	
t.o.m.	kan	bli	tyngre	än	vatten	och	sjunka.

Oljan	kan	också	blandas	om,	brytas	ner	och	bilda	drop-
par.	Genom	påverkan	av	hård	vind	och	sjögång	kan	det	
bildas	 en	 emulsion	 av	 olja	 i	 vattnet.	Tjockare	 oljor	 kan	
också	efter	att	ha	utsatts	för	avdunstning,	solljus	och	oxi-

dation	bilda	tjärliknande	bollar	eller	klumpar.	Under	kalla	
förhållanden,	t.ex.	på	vintern,	minskar	avdunstningen	och	
nedbrytningen	i	omfattning	och	då	sker	förändringarna	i	
oljans	tillstånd	långsammare	än	på	sommaren.

IDENTIFIERING	AV	OLJA

Den	olja	som	finns	 i	havet	eller	på	stränder	befinner	sig	
i	varierande	 tillstånd.	Oljans	 tillstånd	beror	bl.a.	på	dess	
volym,	kvalitet	och	ålder	samt	i	vilken	grad	den	har	om-
formats.	Det	enklaste	och	tillförlitligaste	sättet	att	 identi-
fiera	oljan	är	att	göra	en	okulär	besiktning.	Om	det	finns	
verkligt	mycket	olja	och	det	är	fråga	om	ett	färskt	utsläpp	
kan	identifieringen	också	ske	utgående	från	lukten.

Ett	säkert	 tecken	på	att	det	är	fråga	om	olja	är	att	den	
har	bildat	en	hinna	på	vattenytan.	Den	oljiga	hinnan	har	
en	 annan	 färg	 än	 det	 omgivande	 havet.	 Om	 hinnan	 är	
mycket	tunn	är	den	silverfärgad,	grå	eller	flerfärgad	som	
regnbågen.	Tjockare	 hinnor	 har	 en	 mörkare,	 ibland	 helt	
svart	 färg.	Vinden	och	 strömmar	kan	 sammanföra	olja	 i	
upp	 till	 flera	 centimeter	 tjocka	 skikt	 intill	 stränder	 och	
i	 vikbottnar.	Ytan	 på	 oljeskikt	 av	 den	 här	 tjockleken	 är	
becksvart.

Utöver	att	identifieringen	av	oljan	kan	göras	med	hjälp	
av	 färgen	 kan	 den	 också	 göras	 med	 stöd	 av	 det	 faktum	

Även	om	det	i	allmänhet	talas	bara	om	olja	finns	det	ett	flertal	olika	oljekvaliteter.	Med	början	
från	de	tunnaste	förekommer	bl.a.	följande	olika	oljekvaliteter;	gasol,	bensin,	fotogen,	dieselolja,	
tunn	eldningsolja,	tjock	eldningsolja	och	bitumen.	Utöver	förädlade	produkter	transporteras	
det	stora	mängder	råolja	på	haven.	Till	sina	egenskaper	motsvarar	den	tjock	eldningsolja.	
För	personer	som	deltar	i	oljebekämpningsarbetet	är	det	bra	att	behärska	grundläggande	
fakta	om	de	olika	oljekvaliteternas	egenskaper.

Olja som har observerats i havet 
eller på stranden skall anmälas 

till det allmänna nödnumret:

112

OLJA	OCH	
OLJEOBSERVATIONER



Helt	täckt	av	olja		 	(9�–�00	%)

I	huvudsak	täckt	av	olja		 	(5�–90	%)

Klart	förorenat		 	(��–50	%)

En	aning	förorenat		 	(�–�0	%)

Källa: Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR), 1998, s. 6–15.

Exempel på oljeobservationers täckningsgrad.

Foto: WWF-Canon / Jorge Sierra
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att	oljan	då	den	breder	ut	sig	över	havsytan	dämpar	bild-
ningen	av	vågor	och	vågrörelserna.	I	jämförelse	med	det	
omgivande	havet	 ligger	det	oljetäckta	området	stilla	och	
lugnt.	Bara	de	allra	största	vågorna	kan	bryta	sönder	ett	
flera	centimeter	tjockt	oljeskikt.

Oljan	driver	på	vattenytan	som	bälten.	Ett	massivt	olje-
bälte	kan	förefalla	enhetligt,	men	är	det	oftast	inte.	Vindar,	
vattenströmmar	 och	 strandlinjernas	 former	 trasar	 sönder	
bältet.	 Särskilt	 vid	 hårdare	 väder	 formar	 vindarna	 och	
strömmarna	oljebältet	till	långsmala	strimmor	som	driver	
över	vattnet.

Oljan	kan	också	driva	omkring	som	en	emulsion.	Den	
emulsion	vattnet	och	oljan	bildar	känns	igen	på	utseendet,	
ett	brunt	eller	orangefärgat	skum	som	påminner	en	aning	
om	chokladpudding.	Emulsionen	är	vanligen	några	milli-
meter	tjock,	men	kan	ibland	bilda	upp	till	flera	centimeter	
tjockt	skikt.	Emulsioner	förekommer	närmast	lokalt.

Omvandlad	tjocka	olja	har	en	svart,	tjärlik,	seg	och	kle-
tig	substans.	Den	här	nästan	fasta,	rentav	asfaltlika	massan	
kan	driva	iland	som	stora	bälten	eller	som	enskilda	klum-
par	 och	 bollar.	 De	 tjärlika	 bollarna	 har	 en	 diameter	 på	
några	centimeter,	klumparna	är	klart	större.	De	kan	driva	
iland	som	enskilda	exemplar	eller	i	rikligare	mängder.

Den	 omvandlade	 oljan	 har	 ungefär	 samma	 vikt	 som	
vatten.	Då	den	antar	fastare	form	kan	den	sjunka	ner	un-
der	vattenytan.	Oljan	kan	 t.o.m.	sjunka	ner	 till	botten	el-
ler	 transporteras	vidare	med	havströmmarna	för	att	 sköl-
jas	upp	på	stranden	först	efter	flera	månader	eller	år.	De	
tjockaste	 oljekvaliteterna	 uppträder	 på	 ett	 likartat	 sätt	
också	under	kalla	förhållanden.

ANMÄLAN	AV	OLJEOBSERVATIONER

Om	du	observerar	olja	på	havet	 skall	du	anmäla	det	 till	
det	 allmänna	nödnumret	 112.	Alla	observationer	bör	 an-
mälas.	Utgående	från	observationerna	kan	myndigheterna	
eventuellt	 bedöma	var	utsläppet	har	 skett.	Gör	 en	 anmä-
lan	 också	 om	 du	 observerar	 av	 olja	 nedsmetade	 fåglar.	
Fåglarna	har	eventuellt	flugit	bort	från	det	oljeförorenade	
området	efter	att	ha	blivit	nedsmetade.	

När	du	anmäler	din	observation	skall	du	meddela	dina	
kontaktuppgifter,	 observationsplatsen,	 observationens	
omfattning	 (längd	 och	 bredd),	 oljans	 täckningsgrad	 och	
formen	 på	 det	 observerade	 oljebältet.	 Berätta	 också	 vil-
ken	 färg	 den	 observerade	 oljan	 har.	 Försök,	 om	 den	 är	
svart,	 uppskatta	 oljeskiktets	 tjocklek.	 Försök	 uppskatta	
vind	 och	 strömriktning	 för	 att	 det	 skall	 kunna	 göras	 en	
beräkning	av	den	riktning	i	vilken	bältet	driver.

OLJEBEKÄMPNINGSGUIDE
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ANSVARET	FÖR	BEKÄMPNINGSARBETET	VID	
EN	OLJEKATASTROF

Huvudansvaret	 för	 oljebekämpning	 vid	 kusten	 och	 i	 in-
landet	 ligger	 hos	 de	 regionala	 räddningsverken.	 I	 Fin-
land	 finns	 det	 22	 räddningsverk,	 av	 vilka	 11	 är	 belägna	
vid	havskusten.	Varje	räddningsverk	har	en	egen	regional	
oljebekämpningsplan,	 som	 upprättats	 i	 samarbete	 med	
den	regionala	miljöcentralen.	Räddningsverken	har	också	
egen	utrustning	för	oljebekämpning.	

För	oljebekämpning	som	sker	på	öppna	havet	ligger	hu-
vudansvaret	hos	Finlands	miljöcentral	(SYKE)	som	också	
administrerar	 Finlands	 oljebekämpningsfartyg.	 SYKE	
kan	också	överta	 ansvaret	 för	oljebekämpning	 i	 kustom-
rådet	 om	 situationens	 allvar	 så	 kräver,	 t.ex.	 vid	 en	 olje-
katastrof	 av	 större	 mått	 med	 utsläpp	 på	 hundratals	 eller	
tusentals	ton	olja	och	följder	som	berör	ett	flertal	kommu-
ner.	SYKE	har	också	huvudansvaret	för	att	anordna	vård	
för	djur	som	smetats	ned	av	olja	i	samband	med	en	större	
olycka.	

I	 en	 katastrofsituation	 ger	 övriga	 myndigheter,	 som	
t.ex.	 Gränsbevakningsväsendet,	 polisen,	 försvarsmakten,	
Sjöfartsverket,	Havsforskningsinstitutet	på	begäran	hand-
räckning	 åt	 räddningsverket	 och	 Finlands	 miljöcentral.	
Gränsbevakningsväsendet	 övervakar	 oljeutsläpp	 inom	
Finlands	territorialvatten	och	ekonomiska	zon.	

WWF:S	FRIVILLIGA	OLJEBEKÄMPNINGSKÅR

Om	 oljekatastrofen	 är	 stor	 och	 rengöringsoperationen	
långvarig,	räcker	inte	myndigheternas	personalresurser	till	
för	rengöringen	av	stränderna.	Då	ber	myndigheterna	om	
hjälp	av	frivilliga.	Det	är	i	detta	syfte	WWF	har	grundat	
en	frivillig	oljebekämpningskår.	I	en	katastrofsituation	bi-
står	WWF:s	bekämpningskår	myndigheterna	och	arbetar	
under	dessas	ledning.

Vid	en	katastrof	tar	WWF	kontakt	med	de	frivilliga	som	
anmält	sig	 till	dess	oljebekämpningskår.	Om	det	behövs	
hjälp	 av	 frivilliga	 för	 att	 rengöra	 stränderna	 meddelar	
WWF	det	 separat	 i	 sina	 anvisningar	 för	händelsen.	 I	 an-
visningarna	finns	närmare	uppgifter	om	förberedelse	 för	
praktiskt	 oljebekämpningsarbete	 och	 hur	 man	 kommer	
till	 platsen	 samt	 kontaktinformation.	 Oroa	 dig	 inte	 om	
kontakt	inte	tas	omedelbart	efter	katastrofen	–	det	kan	ta	
upp	 till	flera	dagar	 innan	oljan	driver	 från	olycksplatsen	
till	stränderna.	Dessutom	kan	rengöringsarbetena	ta	flera	
veckor,	t.o.m.	månader,	därför	kallas	kåren	stegvis	till	ar-
bete.

Du	får	ytterligare	uppgifter	om	läget	vid	olycksplatsen	
på	våra	internetsidor	eller	per	telefon	från	WWF:s	kontor.

Internet: www.wwf.fi 
Tfn: (09) 7740 100

WWF:S	GRUPPLEDARE	OCH	KÅRLEDARE

När	tiotals	personer	arbetar	på	stranden,	är	det	viktigt	att	
arbetet	 görs	 organiserat.	 Den	 stora	 frivilligkårens	 verk-
samhet	 grundar	 sig	 på	 arbete	 i	 små	 grupper.	 I	 den	 lilla	
gruppen	arbetar	cirka	 tio	personer	och	den	har	 sin	egen	
gruppledare.	Gruppledar	 leder	sin	grupps	arbete,	ger	an-
visningar	om	användningen	av	utrustningen	och	arbetssä-
kerheten	och	fördelar	uppgifter.	

Gruppledaren	 är	 kontaktperson	 till	 kårledaren	 eller	
WWF:s	 representant.	Kårledaren	ansvarar	både	 för	flera	
grupper	 och	 för	 kontakten	 mellan	 de	 frivilliga	 och	 de	
myndigheter	 som	 har	 ledningsansvar.	 På	 det	 sättet	 blir	
arbetet	 effektivt	 och	 information	 förmedlas	 snabbt.	 När	
gruppledarna	 är	 väl	 utbildade,	 behöver	 myndigheterna	

När	en	olycka	inträffar	försöker	man	få	oljan	under	kontroll	på	fartyget	eller	i	dettas	omedelbara	
närhet.	Om	oljan	når	ända	till	stränderna	inleds	rengöringen	av	dessa.	Oljan	är	ett	skadligt	
ämne.	Rengöring	av	oljiga	stränder	kan	därför	vara	ett	farligt	arbete.	Det	har	därför	gjorts	
långtgående	överväganden	i	frågor	som	gäller	ansvaret	och	arbetssäkerheten	vid	rengöringen	
av	oljiga	stränder.

ANSVARSFÖRDELNING	
OCH	ARBETSSÄKERHET
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UTRUSTNING SOM ANSKAFFAS AV  
WWF ELLER AV MYNDIGHETERNA

SKYDDSUTRUSTNING
• Engångsoverall
• Regnkläder
• Stövlar
• Oljebeständiga gummihandskar med sträv  
 greppyta
• Skyddsglasögon
• Andningsmask
• Halvmask med gasfilter
• Räddningsväst, lätt hjälm

ARbETSREDSKAp
• 12 liters ämbar och 40– 65 liters så
• 30 liters plastpåsar och 150 liters plastsäckar
• buntband eller hampsnöre och silvertejp
• Snöskyffel eller spade
• Öskar, planteringsspade, plastspade  
 eller murslev
• Olika stora borstar

pERSONLIG UTRUSTNING

• Ombyteskläder (lämpliga för årstiden  
 och vädret)
• Huvudbonad
• Liggunderlag och sovsäck
• Toalettsaker
• Fuktighets- och solkräm
• Matsäck och flaska med dryck
• Universalverktyg eller fällkniv

inte	förbruka	sina	resurser	på	att	individuellt	instruera	och	
leda	varje	frivillig.	

WWF	utbildar	en	del	av	sina	frivilliga	till	gruppledare	
och	 kårledare.	 Målsättningen	 är,	 att	 det	 vid	 varje	 opera-
tion	skall	finns	några	utbildade	personer	bland	dem	som	
anländer	för	att	hjälpa	till.	Gruppledarutbildningen	omfat-
tar	 teori	 i	 anknytning	 till	 oljebekämpning	 och	 praktiska	
övningar.	 Under	 utbildningen	 går	 man	 grundligare	 ige-
nom	den	här	guidens	 anvisningar,	man	betonar	 arbetssä-
kerheten	och	prövar	all	utrustning	i	praktiken.	

ARBETSSÄKERHETEN

Oljebekämpning	 är	 tungt	 och	 riskabelt	 utomhusarbete.	
Därför	skall	de	som	deltar	 i	bekämpningsarbetet	särskilt	
noggrant	fördjupa	sig	i	arbetssäkerhet,	säkerhetsföreskrif-
ter	 och	 skyddsutrustning.	 Myndigheternas	 anvisningar	
och	föreskrifter	måste	iakttas.	

Olja	är	ett	skadligt	ämne.	Därför	skall	man	skydda	sig	
omsorgsfullt	mot	den.	Långvarig	kontakt	med	huden	och	
exponering	av	 luftvägarna	bör	undvikas.	Oljan	 torkar	ut	
huden,	förorsakar	irritation	och	kan	skada	ögon	och	slem-
hinnor.	 Olja	 som	 kommer	 in	 i	 kroppen	 är	 giftig.	 Därför	
skall	 man	 använda	 ändamålsenlig	 utrustning	 vid	 oljebe-
kämpningsarbete.

Som	skyddsdräkt	är	en	engångsoverall	 lämplig.	Under	
den	kan	man	ha	regnkläder	som	isolering	mot	olja,	köld	
och	vatten.	Handskarna	skall	vara	oljebeständiga	och	ha	
sträv	 greppyta.	 På	 fötterna	har	 man	 oljebeständiga	 gum-
mistövlar.	Skyddsdräktens	ärmar	och	byxben	tejpas	med	
silvertejp	vid	stövel-	och	handskskaft	så	att	inte	olja	kan	
tränga	 in	 innanför	dräkten.	Som	skydd	mot	oljestänk	an-
vänds	 skyddsglasögon.	 Den	 oljiga	 engångsoverallen	 för-
störs	 efter	 arbetet.	 Stövlarna	 och	 insamlingsredskapen	
rengörs	varje	dag.	Förutom	utrustningen	skall	också	oljig	
hud	rengöras.	Man	bör	undvika	att	olja	kommer	i	kontakt	
med	huden,	därför	får	man	inte	arbeta	med	trasig	eller	av	
olja	genomdränkt	utrustning.

På	grund	av	oljans	skadliga	egenskaper	skall	 försiktig-
het	iakttas	i	bekämpningsarbetet.	Från	den	olja	som	ligger	
på	stränderna	och	i	strandvattnet	avdunstar	det	gaser	som	
är	 skadliga	 för	hälsan.	Gaserna	 irriterar	 luftvägarna	och	
förorsakar	 neurologiska	 symtom,	 som	 t.ex.	 huvudvärk,	
svindel	 och	 illamående.	Vid	 behov	 utrustas	 de	 frivilliga	
med	 andningsskydd.	 Det	 är	 tungt	 att	 använda	 gasmask,	
därför	 arbetar	 man	 i	 allmänhet	 utan.	 Långvarig	 expone-
ring	 för	gaserna	som	avdunstar	 från	oljan	bör	dock	und-
vikas.	Om	du	börjar	må	 illa	skall	du	avsluta	arbetet	och	
förflytta	dig	till	en	plats	med	frisk	luft.	Utöver	att	gaserna	
är	hälsovådliga	kan	de	också	utgöra	en	brandrisk.	Därför	
är	rökning	och	uppgörande	av	öppen	eld	förbjuden	på	an-
dra	platser	än	de	som	anvisats	för	dessa	ändamål.	

I oljebekämpningsarbetet är det allra  
viktigast att följa myndigheternas  
föreskrifter, använda sunt förnuft,  
vara försiktig och undvika onödiga risker!

OLJEBEKÄMPNINGSGUIDE
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Vid	oljebekämpningsarbete	skall	klädseln	anpassas	 till	
vädret.	 På	 sommaren	 kan	 arbetet	 vara	 hett	 och	 svettigt.	
Vätskeförlust	och	brännande	sol	skall	undvikas	genom	att	
man	väljer	rätt	klädsel,	dricker	mycket	och	använder	t.ex.	
solkräm	 och	 huvudbonad.	 Å	 andra	 sidan	 kan	 det	 vara	
mycket	kallt	på	stränderna	under	blåsiga	vinterdagar	och	
då	behövs	det	varma	kläder	enligt	flerskiktsprincipen	un-
der	skyddsdräkten.	

Havsstränder	–	framförallt	klippiga	och	steniga	stränder	
–	är	av	naturen	hala	vid	vattenbrynet.	Olja	som	brett	ut	sig	
över	stränderna	samt	is	gör	dem	ännu	halare.	Det	är	därför	
skäl	att	röra	sig	försiktigt	på	stranden.	På	en	hal	strand	är	
det	risk	för	att	ramla	omkull,	vricka	foten,	få	krosskador	
eller	falla	i	det	oljiga	vattnet.	Att	falla	i	vattnet	kan	t.o.m.	
innebära	 fara	 för	 drunkning.	 Under	 svåra	 förhållanden	
kan	man	använda	livbälte	och	en	lätt	hjälm.

Rengöring	 av	 oljeförorenade	 stränder	 kan	 vara	 ett	
mycket	tidskrävande	arbete.	Om	oljan	har	brett	ut	sig	på	
ett	 stort	 område	utmed	kusten	kan	 efterstädningen	pågå	
i	veckor,	kanske	rentav	månader.	Arbetet	är	fysiskt	tungt.	
Därför	är	det	inte	förnuftigt	att	ta	ut	sig	helt	genast	under	
den	första	dagen.	När	man	är	trött	blir	man	oförsiktigare	
och	risken	för	olyckor	ökar.	

I	oljebekämpningsarbetet	skall	onödiga	risker	undvikas.	
Bekämpningsarbetet	 utförs	 endast	 under	 den	 ljusa	 tiden,	
för	när	det	är	mörkt	ökar	arbetets	farlighet	och	risken	för	
olycksfall.	 I	bekämpningsarbetet	 är	det	också	viktigt	 att	
komma	ihåg	rätt	arbetsställning.	Arbetet	består	till	största	
delen	av	att	skyffla,	gräfta,	borsta	och	bära,	m.a.o.	av	att	
sitta	på	huk	och	böja	sig.	Det	är	viktigt	att	hålla	ryggen	
rak	och	låta	benen	göra	arbetet.	

De	 som	 jobbar	 i	WWF:s	 frivilligkår	 är	 olycksfallsför-
säkrade.	

UTRUSTNING

Vid	oljebekämpning	behövs	det	skyddsdräkter	och	utrust-
ning	av	många	olika	slag.	De	myndigheter	som	ansvarar	
för	 oljebekämpningen	 är	 skyldiga	 att	 utrusta	 till	 oljebe-
kämpningsarbetet	kallade	frivilliga.	Också	WWF	har	an-
skaffat	grundutrustning	för	sina	frivilliga.	Om	det	inträffar	
en	stor	oljekatastrof	kan	det	dock	gå	så	att	det	inte	finns	
utrustning	att	dela	ut	åt	alla	frivilliga.	I	en	sådan	här	situa-
tion	kan	det	hända	att	 de	myndigheter	 som	utför	oljebe-
kämpning	ber	de	frivilliga	att	ta	med	sig	viss	utrustning.	

Därför	rekommenderar	WWF	sina	frivilliga	att	studera	
listan	på	 föregående	sida	över	utrustning	som	används	 i	
oljebekämpningsarbetet.	WWF	förutsätter	 inte	att	någon	
skaffar	och	lagrar	all	den	utrustning	som	nämns,	men	om	
du	har	tillgång	till	någon	del	av	listans	utrustning	kan	du	
ta	den	med	dig	som	tillägg	till	den	personliga	utrustning-
en	enligt	de	anvisningar	som	ges	i	respektive	katastrofsi-
tuation.

	

ERSÄTTNING	AV	KOSTNADER

Enligt	finländsk	lag	ersätts	kostnader	som	förorsakats	av	
en	oljekatastrof	enligt	principen	”den	som	vållat	skadan	
betalar”.	Vid	olyckor	i	sjöfarten	bär	fartygets	ägare	ersätt-
ningsansvaret	även	om	varken	han	själv	eller	någon	som	
arbetar	på	hans	ansvar	direkt	skulle	ha	förorsakat	olyckan.	
Sålunda	är	det	alltid	den	som	vållat	olyckan,	ägaren	av	det	
fartyg	som	transporterat	oljan	eller	dennas	försäkrings	bo-
lag,	som	bär	det	primära	ersättningsansvaret	för	en	oljeka-
tastrof.	 I	 vissa	 fall	 kan	 den	 internationella	 oljeskadefon-
den	eller	den	nationella	oljeskyddsfonden	uppträda	 som	
sekundär	ersättare.	Det	här	är	fallet	om	skadan	överstiger	
fartygsägarens	 ansvarsgräns,	 om	man	 inte	 lyckas	utreda	
vem	som	vållat	skadan	eller	om	denna	inte	är	kapabel	att	
ersätta	de	uppkomna	kostnaderna.

Utgångspunkten	är	att	WWF:s	frivilliga	oljebekämpare	
inte	behöver	stå	för	de	kostnader	som	föranleds	av	oljebe-
kämpningen	om	de	agerar	enligt	WWF:s	anvisningar.	Vet	
man	att	deltagandet	i	oljebekämpningen	förorsakar	utgif-
ter	ges	information	om	detta	på	förhand.	

För	de	 frivilliga	ordnas	mat	och	 logi	på	olycksplatsen,	
men	det	kan	ta	lite	tid	att	organisera	detta.	Därför	uppma-
nas	de	frivilliga	att	ta	med	sig	egen	mat	för	ett	par	dagar	i	
början	och	bereda	sig	på	att	sova	i	tält.

Det	är	också	möjligt	att	ansöka	om	ersättning	för	utgif-
ter	som	förorsakats	av	oljebekämpningen.	Ansökningarna	
om	ersättning	skall	dock	inte	göras	personligen,	utan	de	
görs	 av	 den	 myndighet	 som	 leder	 oljebekämpningsarbe-
tet.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 anteckna	 den	 utrustning	 du	
eventuellt	har	med	dig	och	dina	resekostnader	samt	spara	
verifikaten	 enligt	 de	 anvisningar	 WWF	 ger	 i	 respektive	
katastrofsituation.	 Ansökningarna	 bedöms	 från	 fall	 till	
fall	med	hänsyn	till	skälighet,	motiveringar,	proportioner,	
orsakssammanhang	och	allmänna	taxor.	
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Syftet	med	rengöringsarbetet	är	att	återföra	området	till	det	tillstånd	det	befann	sig	i	före	olyckan.	
Oljan	skall	samlas	upp	och	de	oljenedsmetade	materialen	rengöras	så	noggrant	som	möjligt.

ALLMÄNNA	ANVISNINGAR

Rengöring	av	stränder	efter	en	oljekatastrof	är	synnerligen	
arbetsdrygt	 och	 tidskrävande.	 Därför	 måste	 arbetet	 utfö-
ras	systematiskt.	De	förorenade	områdena	rengörs	enligt	
myndigheternas	 plan.	 I	 de	 områden	 som	 skall	 rengöras	
avancerar	man	i	bredd	på	en	linje.	De	oljeförorenade	om-
rådena,	rena	och	rengjorda	områdena	markeras	tydligt	till	
exempel	med	snöre	eller	 lapptyg.	De	oljeförorenade	om-
rådena	rengörs	ett	i	sänder,	omsorgsfullt	och	ordentligt.	

Lika	viktigt	som	att	rengöra	stränderna	är	det	att	se	till	
att	 inte	 rena	 områden	 förorenas.	 I	 oljebekämpningsarbe-
tet	skall	man	därför	alltid	avancera	från	det	rena	området	
mot	 det	 förorenade.	 Med	 oljig	 utrustning	 får	 man	 inom	
oljebekämpningsområdet	 röra	 sig	 bara	 längs	 markerade	
leder	och	stigar.	Från	de	markerade	förorenade	områdena	
får	man	inte	avlägsna	sig	utan	att	ta	av	sig	sin	utrustning	
vid	markerade	rengöringspunkter.	Såvitt	möjligt	är	det	bra	
att	täcka	lederna	med	t.ex.	absorberande	mattor.	

I	varje	grupp	finns	i	allmänhet	två	så	kallade	rena	per-
soner,	 av	 vilka	 den	 ena	 är	 gruppledare.	 De	 rena	 perso-
nerna	går	inte	in	i	det	förorenade	området	utan	assisterar	
de	städande	 inom	det	rena	området.	De	bjuder	bland	an-
nat	på	drycker,	byter	plastpåsar	i	ämbarna	och	bär	sån	till	
tömningsplatsen.	De	assisterar	oljebekämparna,	för	att	de	
inte	skall	behöva	 lämna	det	 förorenade	området	mitt	un-
der	arbetet.	

Vid	 rengöringen	 av	 stränder	 skall	 försiktighet	 iakttas	
så	att	rengöringen	inte	åstadkommer	mera	skada	än	nytta.	
Att	i	onödan	störa	naturen	skall	undvikas.	Vid	rengöringen	
av	stranden	skall	extra	bearbetning	av	den	undvikas.	Av-
lägsnande	av	jord	och	växter	kan	starta	en	erosion,	det	vill	
säga	en	nedbrytning	av	jordmånen	som	försvagar	arternas	
levnadsmöjligheter.	 Också	 nertrampad	 undervegetation	
kan	orsaka	erosion.	

Systematik,	 omsorgsfullhet	 och	 försiktighet	 skall	 iakt-
tas	även	för	vars	och	ens	egen	säkerhets	skull.

OLJEBEKÄMPNINGSGUIDE

RENGÖRING	AV	OLJE-
NEDSMETADE	STRÄNDER
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Schematisk framställning av rena och förorenat område. 
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UPPSAMLING	AV	OLJAN

I	det	följande	presenteras	instruktioner	för	uppsamling	av	
olja	som	drivit	i	land.	Instruktionerna	är	gångbara	för	alla	
typer	av	stränder	där	rikligt	med	olja	drivit	i	land.	

1. Sätt två 30 liters plastpåsar in i varandra i  
 ett 12 liters ämbar. Påsarnas mynningar dras  
 rejält över ämbarets kanter. På så sätt 
 smutsas inte ämbaret ner i onödan.

2. Med hjälp av t.ex. ett öskar eller en spade  
 skrapas eller skyfflas olja i de dubbla   
 plastpåsarna. Ämbaret fylls till hälften. 

3. Påsarna tillsluts tätt med antingen 
 hampsnöre eller buntband. 

4. Sätt två 150 liters plastsäckar in i varandra  
 i en 40–65 liters så. Säckarnas mynningar  
 dras rejält över såns kanter. I säckarna 
 placeras fyllda 30 liters plastpåsar tills sån 
 är halvfull. 

5. Plastsäckens mynning tillsluts tätt med   
 hampsnöre eller buntband och den trans- 
 porteras i sån till mellanlagret. 

Om	det	drivit	i	land	riktigt	mycket	olja	kan	oljan	samlas	
in	direkt	i	en	större	så.	

1. Sätt två 150 liters plastsäckar in i varandra  
 i en 40–65 liters så. Säckarnas mynningar  
 dras ejält över såns kanter. På så sätt  
 smutsas inte sån ner i onödan.

2. Olja skyfflas i plastsäckarna med t.ex. en   
 snöskyffel eller en spetsig spade. Sån fylls  
 till hälften. 

3. Säcken tillsluts tätt med antingen  
 hampsnöre eller buntband. 

4. Säcken transporteras i sån till mellanlagret.  
 Det behövs två bärare för en så. 	

Obs!	Plastpåsarna	och	 -säckarna	 får	 inte	överfyllas.	De	
skall	vara	så	lätta	att	en	person	behändigt	och	riskfritt	kan	
såväl	lyfta	som	bära	en	säck	också	i	en	stenig	och	hal	ter-
räng.	För	att	undvika	att	säckarna	spricker	är	det	bäst	att	
transportera	dem	med	hjälp	av	ämbar	eller	 såar.	 I	 ingen	
händelse	får	säckarna	dras	eller	släpas	längs	marken!
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DESTRUKTION	AV	OLJIGT	MATERIAL

Att	bränna	olja	som	flyter	på	vattnet	eller	drivit	i	land	är	
förbjudet	av	naturskyddsskäl.	När	man	bränner	något	med	
öppen	eld	blir	förbränningen	inte	fullständig	och	som	re-
sultat	bildas	skadliga	luftföroreningar.	Förbränningen	för-
utsätter	 alltid	 en	 industriell	 anläggning	 som	 är	 utrustad	
med	 ändamålsenliga	 rökgasfilter.	 Oljeförorenat	 material	
skall	alltid	lämnas	in	till	behandling	av	miljöfarligt	avfall.	
Det	viktigaste	är	att	sortera	avfallet	och	lämna	det	till	av-
fallshantering.	 Den	 enklaste	 sorteringen	 sker	 i	 två	 olika	
kärl,	ett	för	oljigt	avfall	och	ett	för	annat	avfall.

Mellanlagren	 för	den	uppsamlade	oljan	och	det	oljiga	
materialet,	till	exempel	overaller	och	oljig	sand,	skall	pla-
ceras	så	att	 inte	ens	stormvågor	kan	dra	ut	oljesäckarna	
i	 havet.	 Det	 är	 dock	 bäst	 att	 välja	 en	 plats	 nära	 den	 ol-
jeförorenade	 stranden	 för	 att	 inte	 behöva	 bära	 säckarna	
onödigt	långt.	Det	lönar	sig	också	att	placera	mellanlagret	
så	att	det	är	lätt	att	komma	till	det	med	antingen	arbetsbåt	
eller	lastbil.	Önskvärt	är	också	att	man	inte	skall	behöva	
röja	undan	växtlighet	eller	ta	upp	ny	väg	för	mellanlagret	
eller	transportleden.	

Mellanlagrets	underlag	behöver	vara	jämnt.	Om	möjligt	
kan	underlaget	täckas	med	plastmattor	eller	absorberande	
mattor.	Det	kan	också	vara	värt	att	valla	in	mellanlagret	
för	den	händelse	någon	av	plastsäckarna	spricker.	Det	är	
också	bra	att	kontrollera	att	det	inte	leder	diken	från	mel-
lanlagret	 ut	 i	 den	 omgivande	 terrängen.	 Efter	 att	 rengö-
ringen	av	spåren	efter	oljekatastrofen	avslutats	skall	mel-
lanlagret	och	omgivningen	kring	det	städas	omsorgsfullt.	

Det	 är	 myndigheternas	 uppgift	 att	 omhänderta	 oljigt	
avfall	och	de	anskaffar	det	material	som	behövs	för	bort-
transporten	av	oljeavfallet.	Under	 lastning	och	 transport	
bör	man	 akta	 att	 olja	 inte	 läcker	 ut.	Transportfordonens	
flak	kläs	i	allmänhet	med	presenning.	Över	flaket	kan	man	
också	breda	ut	torv	eller	absorberande	mattor	som	suger	
upp	eventuell	läckande	olja.	Lastbilsflak	bör	under	trans-
porten	täckas	in	med	en	presenning,	särskilt	vid	regn.	

RENGÖRING	AV	STRÄNDER	AV	OLIKA	TYP

Klippiga och steniga stränder
Vågor	 och	 strömmar	 sköljer	 relativt	 lätt	 bort	 oljan	 från	
klippiga	stränder.	På	de	klippiga	stränderna	samlas	oljan	
mest	i	svackor,	sprickor	och	håligheter	och	det	lönar	sig	
att	 utnyttja	 detta	 i	 rengöringsarbetet.	 Från	 sprickor	 och	
fördjupningar	går	det	bäst	att	gräva	fram	oljan	med	ett	ku-
pigt	verktyg,	som	t.ex.	en	spetsig	spade	eller	planterings-
spade.	På	klippstränder	blir	det	dessutom	olja	kvar	ovan-
för	vattenbrynet	utom	räckhåll	för	vågorna.	Rengöringen	
av	en	jämn	klippstrand	sker	bäst	med	ett	flatbottnat	verk-
tyg	som	t.ex.	en	snöskyffel,	ett	öskar,	en	leksaksspade	av	
plast	eller	en	murslev.	

Från	steniga	stränder	sköljs	inte	oljan	bort	lika	lätt	som	
från	klippiga	stränder.	Framförallt	blir	det	olja	kvar	 i	hå-
ligheter	mellan	stenarna	och	under	dem.	Särskilt	i	efterbe-
handlingsskedet	lönar	det	sig	att	gräva	fram	olja	ur	hålig-
heterna.	Det	är	också	idé	att	lyfta	och	flytta	stenar	för	att	
kunna	rengöra	undersidan	och	marken	under.	De	flyttade	
stenarna	 skall	 dock	 efter	 rengöringen	 läggas	 tillbaka	 på	
sin	plats.	Det	rekommenderas	att	inte	i	onödan	flytta	och	
transportera	bort	stenar,	för	det	leder	till	att	stranden	ero-
derar	och	omformas.

På	 steniga	 stränder	 är	 det	 bäst	 att	 använda	 tunna	 och	
kupiga	 arbetsredskap.	 Med	 redskap	 av	 den	 här	 typen	
kommer	man	bra	åt	olja	som	runnit	ner	 i	håligheter	och	
sprickor.	På	steniga	stränder	kan	man	också	utnyttja	gro-
par	och	håligheter	som	man	gräver	själv.	Du	kan	antingen	
flytta	stenar	eller	själv	gräva	en	grop	dit	oljan	rinner	och	
ur	vilken	den	är	lättare	att	ta	hand	om.

Sandstrand
Sandstränder	används	ofta	för	rekreation	och	skall	därför	
rengöras	 grundligt.	Viktigast	 är	 att	 avlägsna	 massan	 av	
tjock	olja	som	blivit	kvar	på	sanden.	De	bästa	redskapen	
för	det	här	arbetet	är	flatbottnade	arbetsredskap,	som	t.ex.	
en	snöskyffel,	ett	öskar	eller	en	plastspade.	

Utöver	oljemassan	skall	också	oljig	 sand	avlägsnas	el-
ler	rengöras.	Tjocka	oljor	kan	tränga	högst	25	centimeter	
ner	i	sanden,	men	lätta	oljor	kan	tränga	djupare,	särskilt	
på	stränder	där	vågrörelserna	är	kraftiga	och	sandens	rör-
lighet	 är	 stor.	 Rengöring	 och	 förflyttning	 av	 stora	 sand-
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massor	kräver	arbetsmaskiner,	så	det	här	arbetet	utförs	av	
myndigheterna.	

Vassruggar och annan vattenvegetation
Rengöringen	av	oljenedsmetade	vassområden	är	svår	och	
där	 för	 lönar	 det	 sig	 att	 slå	 den	 oljeförorenade	 vassen.	
Slåttern	 i	 vassområden	 är	 bäst	 att	 inleda	 först	 efter	 att	
omgivande	 vattenområden	 har	 rengjorts.	 Området	 med	
oljenedsmetad	 vass	 skall	 avgränsas	 med	 oljelänsar	 så	
att	 oljan	 inte	 i	 samband	 med	 slåttern	 kan	 sprida	 sig	 till	
rena	områden.	Vassen	slås	något	under	vattenytan.	Ett	bra	
verktyg	för	slåttern	är	den	traditionella	lien.	Efter	vasslåt-
tern	inspekteras	området	och	observerad	olja	uppsamlas.

Efter	slåttern	samlas	den	oljenedsmetade	vassen	i	stack-
ar	och	destrueras	enligt	myndigheternas	anvisningar.	Ock-
så	 annan	 oljeförorenad	 vattenvegetation	 samlas	 in	 och	
destrueras	enligt	myndigheternas	anvisningar.

RENGÖRINGSGRAD

När	är	en	oljig	strand	rengjord?	Något	entydigt	svar	finns	
inte	på	den	här	frågan	utan	beslutet	om	avslutande	av	ar-
betet	fattas	alltid	särskilt	från	fall	till	fall.	Beslutet	påver-
kas	 av	 många	 saker,	 bl.a.	 av	 mängden	 olja	 som	 drivit	 i	
land,	 rengöringsarbetets	varaktighet,	 de	disponibla	 resur-
serna	samt	strandens	kvalitet	och	återhämtningsförmåga.	
Beslutet	om	avslutande	av	oljebekämpningsarbetet	fattas	
alltid	av	myndigheten.

Med	 hänsyn	 till	 uppnåendet	 av	 målet	 för	 oljebekämp-
ningen	 vore	 det	 önskvärt	 att	 oljan	 avlägsnas	 helt	 från	
stranden.	Ett	 fullständigt	avlägsnande	av	oljan	kan	dock	
vara	svårt	eller	t.o.m.	omöjligt,	särskilt	om	det	har	drivit	
i	land	verkligt	stora	mängder	olja.	I	så	fall	rengörs	strän-
derna	så	fullständigt	som	resurserna	medger.	Om	det	en-

bart	är	enskilda	mindre	bälten	och	tjärlika	oljebollar	som	
drivit	i	land	är	det	önskvärt	att	all	olja	på	stranden	avlägs-
nas.

Ibland	är	de	disponibla	resurserna	inte	tillräckliga.	Det	
kan	 också	 hända	 att	 oljebekämparna	 måste	 flyttas	 från	
mindre	viktiga	rengöringsplatser	till	viktigare	objekt,	var-
vid	rengöringen	av	något	visst	område	blir	på	hälft.	Ibland	
räcker	inte	tiden	t.ex.	på	hösten	när	vattnet	och	stränderna	
täcks	av	is	och	snö.

Ibland	kan	det	också	vara	motiverat	att	rengöra	stränder	
av	olika	 typ	 i	olika	hög	grad.	Exempelvis	ekologiskt	be-
tydelsefulla	områden	och	för	rekreation	avsedda	stränder,	
som	t.ex.	småbåtshamnar	och	sandstränder¸	rengörs	extra	
omsorgsfullt.	 Å	 andra	 sidan	 kan	 det	 vara	 förnuftigt	 att	
t.ex.	 inte	störa	fåglarna	med	rengöringsarbeten	under	de-
ras	häckningstid,	särskilt	om	graden	av	oljeförorening	är	
obetydlig.	 En	 brant	 klippstrand	 har	 betydligt	 större	 åter-
hämtningsförmåga	än	en	 skyddad	havsvik	 som	är	 inbäd-
dad	i	riklig	vegetation.	

EFTERBEHANDLING

Redskap	som	är	lämpliga	för	efterbehandlingen	är	ämbar,	
plastpåsar	och	olika	slags	borstar,	såsom	gat-	och	diskbor-
star.	Oljiga	ytor	 skuras	 rena.	Om	oljan	 inte	 lossnar	med	
borste	kan	 t.ex.	 ett	miljömärkt	diskmedel	 användas	 som	
lösningsmedel.	 Starka	 lösningsmedel	 får	 inte	 användas	
eftersom	 de	 är	 lika	 skadliga	 gifter	 som	 själva	 oljan	 om	
de	kommer	ut	i	naturen.	Om	den	olja	som	skrubbats	loss	
inte	 kan	 tas	 tillvara	 sköljs	 den	 ut	 i	 havet	 för	 att	 tas	 om		
hand	där.	
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HELSINGFORS
På Finska viken transporterades år 2005 ungefär 130 000 000 
ton olja. Med dagens utveckling kan mängden öka så, att så 
mycket som 250 000 000 ton olja transporteras på Finska viken 
år 2015.

De största oljetankfartygen som trafikerar Finska viken kan på 
en gång ta en last på över 100 000 ton olja.
 
Ett ton olja som hamnat i havet kan inom några dygn breda ut 
sig över en yta av en kvadratkilometers storlek. 

Finska viken har en areal på cirka 30 000 kvadratkilometer. 

Olja	som	klibbar	fast	på	strandmaterialet	kan	också	lös-
göras	genom	avspolning.	För	spolning	kan	man	antingen	
använda	en	vanlig	vattenslang	eller	olika	trycktvättar.	Om	
stranden	spolas	skall	den	avspolade	oljan	inneslutas	nära	
stranden	med	oljelänsor.	Spolning	 lämpar	 sig	 främst	 för	
hårda	ytor	utan	vegetation.	Hårt	tryck	eller	alltför	varmt	
vatten	kan	få	oljan	att	tränga	in	i	marken,	skada	växtlighe-
ten	och	orsaka	erosion.	Olja	som	torkat	på	ytan	kan	man	
behöva	skrapa	loss	från	klippor	med	olika	spatlar.

För	 efterbehandlingen	kan	också	olika	 slag	av	absorp-
tionsmaterial	användas,	som	t.ex.	torv,	flis,	sågspån	eller	
industriellt	 producerade	 material.	 Absorptionsmaterialet	
sprids	över	oljan	med	hjälp	 av	krattor	 eller	 borstar.	När	
oljan	har	absorberats	samlas	materialet	upp	och	lagras	på	
samma	sätt	som	övrigt	oljedränkt	avfall.	Det	är	dock	skäl	
att	 vara	 observant	 med	 absorbtionsmaterialen	 för	 ämnet	
som	absorberat	olja	och	vätska	kan	bli	 tyngre	än	vatten	
och	sjunka	i	vattnet.	Absorptionsmaterialet	kan	också	an-
vändas	för	att	skydda	rena	områden.
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Om	du	träffar	på	oljenedsmetade	djur	är	det	din	skyldig-
het	att	anmäla	din	observation	till	de	myndigheter	som	le-
der	bekämpningsarbetet.	De	ser	till	att	det	till	platsen	vid	
behov	kommer	personal	som	är	specialister	på	 räddning	
av	oljenedsmetade	djur.	

Sommaren	2006	beviljade	Oljeskyddsfonden	Östra	Ny-
lands	 räddningsverk	 medel	 för	 anskaffning	 av	 en	 mobil	
enhet	för	att	 ta	hand	om	oljenedsmetade	fåglar.	Enheten	
kan	snabbt	förflyttas	till	olycksplatsen	på	kusten	i	Finlands	

Djurskyddslagen	ålägger	oss	att	hjälpa	vilda	djur	i	nöd.	Att	fånga,	sköta	och	rengöra	vilda	
djur	som	nedsmetats	med	olja	kräver	dock	utbildning	och	erfarenhet.	Dessa	uppgifter	koordineras	
av	myndigheterna	och	behovet	av	arbetskraft	kompletteras	med	frivilliga	som	fått	särskild	
utbildning.	

eller	 dess	 närområde.	 Enheten	 spelar	 en	 central	 roll	 vid	
räddning	av	djuren.	WWF	och	Finlands	Miljöcentral	sam-
arbetar	om	koordinationen	av	de	 frivilliga	 som	arbetar	 i	
enheten.	De	som	deltar	 i	vården	av	djuren	fungerar	som	
en	 egen	 grupp	 i	 oljebekämpningsoperationen.	 De	 får	
lämplig	 utbildning	 i	 hantering	 och	 rengöring	 av	 djuren.	
WWF	har	skrivit	en	guide	för	dem	som	hanterar	oljened-
smetade	djur.

VÅRD	AV	OLJE-
NEDSMETADE	DJUR

Foto: WWF-Canon / Jorge Sierra
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Anvisningar för rengöring av 

oljenedsmetade stränderWWF är en globalt arbetande, handlingskraftig naturskyddsorganisation, som 
entusiasmerar människor och samfund att verka för skyddet av miljön.  
WWF:s uppbackare deltar i räddandet av världens mest unika naturhelheter 
och mest hotade arter. WWF verkar för naturen i över 100 länder tillsammans 
med människorna i dessa länder. Utöver att WWF:s naturskyddsarbete 
främjar mångfalden i naturen förbättrar det också människornas livskvalitet. 
Verksamhetsformerna omfattar bland annat fältprojekt, påverkan av politiskt  
och annat beslutsfattande, samt allmän miljöupplysning. 

Du kan stöda vår mångsidiga verksamhet genom att t.ex. ansluta dig som WWF-
fadder, göra en donation eller komma med i vår oljebekämpningskår. Möjlig- 
heterna till olika aktiviteter har presenterats på adressen www.wwf.fi/tue_toimi. 

Syftet med den här guiden är att den skall fungera 
som ett allmänt informationspaket och direktiv för 
WWF:s oljebekämpningskår. I guiden presenteras 
oljans egenskaper och verkningar, identifiering av 
olja samt metoder för rengöring av oljenedsmetade 
stränder. Vi hoppas att guiden ger baskunskaper om 
de åtgärder, tillvägagångssätt och svårigheter som 
möter den som sysslar med rengöring av oljeneds-
metade stränder.




