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Bab el-Mandeb, the Gulf of Aden, Somalia and the Arabian Sea
Somali piracy has for years been a major maritime security issue threatening global trade and shipping. The
occurrence of piracy off the coast of Somalia has however declined since its peak years in 2008 to 2012 and is
now at its lowest level since 2007.  There were no confirmed piracy attacks in 2020 or 2021, and no incidents to
date in 2022. BMP measures and an ongoing international naval presence in Somali waters and adjacent waters
have been effective in limiting the pirate's opportunities to operate in the area. Despite the low number of
attacks, there is still potential for pirate operations in the Somali Basin and the Gulf of Aden.

Suspicious approaches in the Gulf of Aden suggest that pirate activity is ongoing and there have been reports of
armed small craft that might have been pirates monitoring merchant vessels for vulnerabilities. Be aware that in
most reported incidents such skiffs turn out to be fishermen carrying rifles for self-protection. The Bab el-
Mandeb area has also seen several small boats that have not been considered a direct threat, but which might
indicate piracy or other illegal activities. The unstable situation in southern Yemen also affects the maritime
security situation in the region, although the chances for merchant vessels to get caught up in this is not likely. 
 

Maritime Security Level:
The Norwegian Maritime Authority requires ships flying the Norwegian flag to implement MARSEC/ISPS level
2 within the area illustrated with coordinates in the map below. 
 
Because of the suppressed piracy situation, the industry’s designation of the High-Risk Area (HRA) was revised
on 1 September 2021. It should be noted that although the industry has reduced the size of this area, the
Norwegian Maritimer Authority still requires ships to implement security level 2.
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Advice on mitigation measures:

Utilize BMP5 in preparations and operations. 
Conduct security assessments before entering, and impose an updated and adequate SSP.
Current transit advice is provided by UKMTO. Threat assessments for the region are also provided by
EUNAVFOR and can be found on the MSCHOA website.
Prepare ship and crew, through planning and exercises. 
Report to UKMTO and MSCHOA in accordance with guidelines.
Stay vigilant and maintain a high degree of situational awareness, both underway and at ports.
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Bab el-Mandeb, Adenbukta, Somalia og det Arabiahavet
Piratvirksomhet og - angrep har vært et stort maritimt sikkerhetsproblem som truer global handel og skipsfart i
mange år. Forekomsten av piratvirksomhet utenfor Somalias kyst har imidlertid gått ned siden toppårene i 2008
til 2012, og er nå på det laveste nivået siden 2007. Det var ingen bekreftede piratangrep i 2020 eller 2021, og
ingen hendelser hittil i 2022. BMP-tiltak og en pågående internasjonal marinetilstedeværelse i somaliske farvann
og tilstøtende farvann har vært effektive for å begrense piratenes muligheter til å operere i området. Til tross for
det lave antallet angrep, er det fortsatt potensial for piratangrep i Somalibassenget og Adenbukta.
Mistenkelige tilnærminger i Adenbukta tyder på at pirataktivitet pågår, og det har vært rapporter om væpnede
små fartøyer som kan ha vært pirater som overvåket handelsfartøyer for sårbarheter. Vær oppmerksom på at i
de fleste rapporterte hendelser viser slike båter seg å være fiskere som bærer rifler for selvbeskyttelse.
Det har også vært sett flere småbåter i Bab el-Mandeb-området som ikke har blitt ansett som en direkte trussel,
men som kan tyde på piratvirksomhet eller andre ulovlige aktiviteter. Den ustabile situasjonen i Sør-Jemen
påvirker også den maritime sikkerhetssituasjonen i regionen, selv om det ikke er sannsynlig at handelsfartøyer
blir direkte berørt av dette.

Maritimt sikkerhetsnivå:
Sjøfartsdirektoratet krever at skip som fører norsk flagg implementerer MARSEC/ISPS nivå 2 i området som er
illustrert med koordinater i kartet under.
Industriens definering av høyrisikoområdet (HRA) ble revidert 1. september 2021 som følge av nedgangen i
piravirksomhet. Det er viktig å merke seg at selv om næringen har redusert størrelsen på dette området, krever
Sjøfartsdirektoratet fortsatt at skip implementerer sikkerhet nivå 2. 
 

 

Råd om forebyggende tiltak:



Dokument «MARSEC/ISPS melding Øst-Afrika», ID 3875 - EQS

4/4

Bruk BMP5 i forberedelser og operasjoner.
Gjennomfør sikringsrisikovurderinger før transitt og operasjon i området, og sørg for en oppdatert og
adekvat SSP.
Følg gjeldende transittråd gitt av UKMTO. Trusselvurderinger for regionen er også levert av EUNAVFOR
og kan finnes på MSCHOA-nettstedet.
Forbered skip og mannskap gjennom planlegging og øvelser. 
Rapporter til UKMTO og MSCHOA i henhold til retningslinjer. 
Vær på vakt og oppretthold en høy grad av situasjonsforståelse, både underveis og i havn.

 


