
GjennestadHagesenter
Gjennestadtunet 10,
3160 Stokke. Tlf. 33 36 36 36

Dyrking av grønnsaker i veksthus og kjøkkenhage.
utlodning. gode priser. enkel servering

.Kundekveld på Gjennestad
28.03.19 klokka 18.00

Gjennestad

med bedriftsløsning

Vi GRATULERER

Widforss 1729 Norge AS

33 41 69 50
sfjbb.no

Grøt fra Fjordland
ris-/havre-/byggryn, m/sukker&kanel,

370-470g, Fjordland 21,28-27,03/kg

1000

Løvbiff
200g, Folkets 50,00/kg

1000
Pommes Express
450g, Eldorado 22,22/kg

1000

Godt til biffen
Bearnaise
saus
130mlg, Eldorado
76,92/l

1000

Tilbudene gjelder t.o.m 31/3. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.
Kun til private husholdninger.
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populær 
trenduke
1–6. april blir det Tren-
duke igjen. Da får du en 
forsmak på hva årets 
nyheter blir.  side 6

ler av annes 
forslag
Hilde Hoff Håkonsen sier 
at forslaget om å legge 
«Store Blå» til Bogen er 
totalt useriøst.      side 4 

tok opp «spøkelses-teiner»:  To av hjelperne som hjalp dykkerne med å plukke opp teinene 
som ble funnet ved Kvernberget fra dykkerbåten til Sandefjord Dykkerklubb. Bjørn Erik Vinje har akkurat 
plukket opp en fra sjøen, mens Amalia Vinje følger med. foto: sigurd øie

dugnad: Sandefjord Dykkerklubb innledet lørdag et miljø-
prosjekt som strekker seg tre år fram i tid - Fjorden.org. Under 
første arbeidsøkt fjernet dykkere såkalte «spøkelses-teiner» ved 
Kvernberget. side 2-3

Hentet teiner 
fra dypet

«Det blir avgjørende viktig framover å skape 
attraktive arenaer og møteplasser der folk 
med ulik bakgrunn treffes og jobber sammen»
joHn ivar liverød, Sandefjord Arbeiderparti side 16
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Geir
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nyhets- 
redaktør

930 18 348

Telefon:  
90 10 90 10

Steinar 
Ulrichsen
ansv. redaktør/
daglig leder

911 61 985
Plakater etterlatt foran 
rådhuset etter klimastrei-
ken fikk Andreas Kristian-
sen i Liberalistene til å 
reagere. – Synd, for inten-
sjonen var god, sier han. 
EvElinE Røsholt 
eveline.rosholt@sb.no

Førstekandidat for Liberaliste-
ne Sandefjord, Andreas Kristi-
ansen, kjørte forbi Sandefjord 
rådhus på vei hjem fra jobb fre-
dag ettermiddag. Da han stop-
pet i lyskrysset, kastet han et 
blikk mot plassen siden han 

visste at elever skulle streike 
for miljøet der den dagen. Han 

fikk øye på noe i et blomsterbed 
og bestemte seg for å kjøre inn 
på plassen.

Synet som møtte ham gjorde 
ham trist. Det sto igjen en rekke 
plakater etter protesten. 

– Det gjorde meg veldig trist, 
for det var en egentlig en god 
sak. Det at de etterlot seg søp-
pel tar bort legitimiteten, sier 
han, og legget til:

– Offentlig forsøpling er ikke 
er greit, og selv om saken det 
streikes for er god må demon-
strantene i etterkant av arran-
gementet ta med seg søppelet 
sitt og kildesortere det.

Det hadde begynt å blåse, 
Kristiansen tok derfor med seg 
plakatene slik at han kunne 
kaste det på Kastet. Nå håper 
han ungdommene passer på at 
dette ikke skjer neste gang de 
har aksjon.

– Jeg foreslår at de plukker 
søppel neste gang de arrangerer 
noe for å gjøre litt opp for dette, 
sier han.

Sa ifra til politikerne
Josefine Rydjord er kontaktper-
son for klimastreiken i Sande-
fjord. Hun sier at det ikke var 
organisert fra deres side, men 

Slik så det ut etter miljøprotesten: – trist, for det var en god sak

rydde opp: Andreas 
Kristiansen mener elevene burde 
ha tatt med seg plakatene og 
kastet dem etter seg.  
 foto: privat

pÅ havBUnnen: Her ser vi Afërdite Nura og Gudmund Huus, som samarbeider for å få opp en teine 
fra havbunnen. foto: Sandefjord dykkerklUBB

Som et ledd i miljøsat-
singen Fjorden.org 
har Sandefjord Dyk-
kerklubb plukket opp 
«spøkelses-teiner» 
utenfor Kvernberget. 
Slike teiner tar livet av 
tusenvis av sjødyr.
siguRd øiE 
sigurd.oie@sb.no

Disse teinene, som har slitt seg 
og som ligger på bunnen av sjø-
en til de blir ødelagt, kan ta li-
vet av tusenvis av sjødyr. Hvis 
en fisk kommer seg inn i teina, 
kommer andre etter – og de 
kommer ikke ut igjen.

– Det ligger anslagsvis 12.000 
mistede hummerteiner – «spø-
kelses-teiner – i sjøen utenfor 
Vestfold-kysten. I tillegg har vi 
garn, ruser, krabbeteiner og fis-
keteiner som ligger som søppel 
på havbunnen. Så lenge dette 
får ligge urørt i sjøen, tar det li-
vet av tusenvis av sjødyr, sier 
Gunnar Horn.

Han er leder for det maritime 
miljøutvalget i Sandefjord Dyk-
kerklubb – i tillegg til å ha vært 
leder i klubben de 10 siste åre-
ne.

Sammen for miljøet
Fjorden.org er en interesse-
gruppe som vil jobbe sammen i 
miljøspørsmål, etter en idé ini-
tiert av Sandefjord Dykker-
klubb. Både Røde Kors Ung-
dom og Natur og Ungdom er 
med i prosjektet.

– Fjorden.org arbeider mot 
en bærekraftig fjord uten marin 
forsøpling, slik at alle kan få 
glede av sjøen. Vi ønsker en re-
nere fjord, og vil bygge kunn-
skaper og samfunnsopplysing 
om sjøen. Vi er interesserte i å 
samarbeide med alle som har 
disse interessene, sier Horn.

dette vil de jobbe med
De neste tre årene vil Fjorden.
org arbeide aktivt med miljøar-
beid i hele fjorden. Her vil man 
blant annet sette søkelyset på 
stillehavsøstersen, fiskebestan-
den og tarevegetasjonen. For å 

nevne noe.
– Det er skremmende hvor 

lite fisk det er igjen i fjorden. 
Det er fiskearter, som var helt 
vanlige for få år siden, som er 
nesten helt borte nå, sier Horn.

Prosjektet er anslått til rundt 
8.000 dugnadstimer, over de 
tre neste årene.

på teine-jakt
Førstemann ut lørdag var San-
defjord Dykkerklubb, som jak-
tet på «spøkelses-teiner». Disse 
ligger over alt i fjorden.

– Disse teinene «fisker» helt 
til de blir ødelagt, eller fjernet. 
Det er tragisk. Mange dyr går 
inn i teinene, og de «agner seg 
selv», om man kan si det slik. 
Det kan ta syv til åtte år før dis-
se teinene blir ødelagt, og i en-
kelte tilfeller enda lenger, sier 
Horn.

Det er mange typet teiner 

som ligger eierløse i fjorden. 
Mange av dem er 100 x 40 x 40 
centimeter store, såkalte skot-
teteiner. De er meget solid la-
get, og kan overleve mange år i 
sjøen. Andre har størrelsen 50 x 
30 x 30 centimeter.

– Vi finner også mange små, 
billige teiner i sjøen. Dette er en 
utfordring, for teinene er så bil-
lige at ingen bryr seg om de 
mister dem. Vi finner altfor 
mange slike teiner på sjøbun-
nen, sier dykkerlederen.

– Vi valgte å starte ved Kvern-
berget. Akkurat det stedet valg-
te vi litt tilfeldig, for vi har fått 
rapporter om mange flere ste-
der med mange teiner. Vi har 
sett det selv også, når vi dykker, 
forteller Horn.

fire dykkere jobbet
Han hadde med seg fire dykke-
re lørdag, som gikk i sjøen like 

ved nordenden av Kvernberget. 
De gikk ned til mellom 18 og 25 
meter. Deretter svømte de fire 
dykkerne sørover, og lette etter 
teiner. Det var ikke den beste 
dagen, ettersom det var kraftig 
vind, og det var ikke spesielt 
god sikt på gjørmebunnen un-
der Kvernberget.

De fire dykkerne spredte seg 
på en tett linje, og startet letin-
gen.

I dykkerbåten var Horn og tre 
medhjelpere – samt en forfros-
sen journalist. De tre medhjel-
pernes oppgave var å ta tak i 
teinene, og hale dem om bord i 
båten.

«Skutt» til overflaten
Det tok ikke lange tiden før den 
første oransje løfteballongen 
brøt overflaten. 

Da hadde dykkerne først fes-
tet en krok til teinen på sjøbun-

Sandefjord Dykkerklubb med dugnad

hentet opp «spøkelses-teiner» 



Nå er det vårdager hos Volkswagen med
ekstra gode tilbud på mange modeller.
Vurderer du ny bil? Nå har vi ekstra gode vårtilbud for
deg som er på jakt etter ny bil. Og du - leaser du bilen
er vinterhjul inkludert i prisen!
Ta turen innom oss nå!

Vårdager hos
Volkswagen

Alle tilbud gjelder t.o.m. 31.05.2019. ** Pris gjelder bil ferdig
levert fra forhandler inkl. frakt og leveringsomkostninger.
Drivstofforbruk bl. kjøring Tiguan fra 6,8 l/100km. CO2-utslipp
fra 178 g/km. T-Roc fra 6,2 l/100km. CO2-utslipp fra 139 g/km.
Verdiene vil endres etter valgt utstyr. Avbildet modell kan avvike.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Nå har vi biler for rask levering!

* Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 41.575,-. Totalpris
kr 138.415,-. Avtalen har flytende rente og 3 års bindingstid/kjørelengde: 30.000 km.

fra kr 2.690,- prmnd
eller kjøp den fra kr 272.700,-**

Kr 25.000 i rabatt på
lagerbiler med rask levering!

* Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 85.094,-. Totalpris
kr 228.734,-. Avtalen har flytende rente og 3 års bindingstid/kjørelengde: 30.000 km.

fra kr 3.990,-* prmnd
eller kjøp den fra kr 461.100,-**

Kr 40.000 i rabatt på
lagerbiler med rask levering!

Volkswagen

T-Roc Sport 115 TSI
f k 2 690 * prmnd

150 TDi 4MOTION DSG
Tiguan Businessline +
150 TDi 4MOTION DSG

Gokstadveien 16.
Tlf. 24 03 11 50.
sandefjord.volkswagen.no

Slik så det ut etter miljøprotesten: – Trist, for det var en god sak

ETTERLATT: Dette blomsterbedet var fylt med plakater etter 
elevenes miljøstreik.  foTo: PRivAT

oPPE: Her drar Bjørn Erik Vinje opp teinen fra sjøen.

fERDiGE: Her ser vi Gudmund Huus og Afërdite Nura i 
havoverflaten, etter endt leting.  foTo: SiGuRD ØiE

Sandefjord Dykkerklubb med dugnad

Hentet opp «spøkelses-teiner» 

nen, som deretter ble festet til 
et tau på en løfteballong. Denne 
ble fylt med luft, og «skutt» til 
overflaten, og halt om bord i 
dykkerbåten.

I den første teinen fulgte det 
med en gjest fra havbunnen – 
en velvoksen, levende krabbe. 
Han satt alene inne i teinen, og 
ville blitt der til den døde – om 
ikke teinen var blitt fjernet. Nå 
fikk krabben en sjanse til.

De oransje markørene kom 
raskt til overflaten, og hjelper-
ne i båten hentet inn flere for-
skjellige typer teiner. De fire 
dykkerne brukte rundt 40 mi-
nutter på å gå over 200–300 me-
ter langs bunnen av Kvernber-
get.

Gis bort eller destrueres
– Vi fraktet teinene til brygga 
ved Granholmen, der Dykker-
klubben holder til. Her blir tei-

nene sortert. De som kan bru-
kes igjen, settes bare ut. Dette 
vet folk, og de henter dem gra-
tis. De som ikke kan brukes, 
hentes av skjærgårdstjenesten 
til kommunen, og destrueres. 
Vi samarbeider veldig godt med 
kommunen og skjærgårdstje-
nesten, sier Horn.

Drømmen til Horn er at Dyk-
kerklubben kan få en drone, 
som kan brukes til å se hvor det 
må ryddes opp på sjøbunnen.

– Den vi har sett på, vil koste 
rundt 200.000 kroner – men 
det er den verd. Vi kan se sjø-
bunnen klart fra en drone, og 
den har også en klo. På den må-
ten kan vi lett hente opp søppel 
uten å måtte dykke, sier Horn.

Mange oppgaver venter
Kvernberget var bare den første 
av mange oppgaver som venter 
de tre neste årene, i det miljø-

løftet som Fjorden.org er.
29. april til 5. mai er det Hold 

Norge  Rent-uke, og strandryd-
ding. Den nasjonale strandryd-
dedagen er 4. mai.  4. og 5. 
mai  drar Dykkerklubben  og 
samarbeidsorganisasjonene  til 
Svenner, som de tar seg spesielt 
av.

25. mai skal det ryddes uten-
for Brygga, ved Kokeriet. Her 
ble det renset opp på sjøbun-
nen for to år siden – men havne-
myndighetene er nysgjerrige på 
å finne ut hvor mye som blir 
kastet på sjøen i løpet av et par 
år.

– Vi blir ikke forundret om vi 
finner sykler, møbler, lomme-
bøker, klokker, flasker, glass, 
stoler og mye annet rart i van-
net, sier Horn.

 se dykkervideo på sb.no
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heller en spontan reaksjon.
– Det var bare noen i gruppa 

som begynte å sette fra seg pla-
kater, så hang andre seg på, sier 
hun.

Rydjord tror det var et ønske 
om å markere seg overfor politi-
kerne. Hensikten var ikke å for-
søple.  – Det var nok en metafor. 
De har laget mye rot for oss og 
nå vil vi at de skal rydde opp, 
sier hun.

Kristiansens oppfordring til å 
plukke søppel neste gang stiller 
hun seg positiv til.

– Vi kunne absolutt tenke oss 
å plukke søppel, sier hun.


