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Torsdag kveld satt 
Sandefjord Dykker-
klubb ut de første 
hummerhusene i 
Indre Havn, tidligere 
har de også satt ut 
tilsvarende hus lenger 
ut i fjorden. 
Simen Trandem 
simen.trandem@amedia.no

Jarle Grytten, leder av delpro-
sjektet for hummerhus i Fjor-
den-prosjektet, er spent på 
hvordan hummerbestanden vil 
reagere på hummerhusene:

– Jeg tror og håper på at vi 
kommer til å se en økning i be-
standen i løpet av relativt kort 
tid. Bunnforholdene så veldig 
lovende ut når vi plasserte ut 
hummerhusene. Vi kommer til 
å overvåke og kontrollere med 
jevne mellomrom, men inntil 
videre kan vi bare vente og se 
hvordan hummerbestanden vil 
utvikle seg, sier Grytten

Grytten forteller at de fem 
hummerhusene de plasserte 
torsdag kveld bare er starten:

– Til å begynne med regner vi 
med å plassere rundt tjue hum-
merhus i Indre Havn, men om 
vi får blod på tann kan det fort 
hende det blir enda flere, sier 
han, og legger til:

– Hummerbestanden er tru-
et, og vi har sett en jevn ned-
gang de siste tjue årene. Det er 
utrolig trist at vi mister mye av 
det maritime artsmangfoldet, 
derfor gjør vi det vi kan for å be-
vare og gjenoppbygge livet i 
fjorden vår. Det største håpet 
vårt er å få etablert en fred-
ningssone etter hvert. Vi har 
kommunen med på laget, så vi 
er positive til at det går i orden.

havforskningsinstituttet
Gunnar Horn, leder i dykker-
klubben og av klubbens marin-
miljøsatsing, forteller at bak-
grunnen for prosjektet er ned-
gangen i artsmangfold som 
dykkerklubben har sett år etter 
år.

– Fjorden er aktivitetsplassen 
vår, men vi ser stadig at det blir 
mindre artsmangfold i den, jeg 
har for eksempel ikke sett stein-
bitt på mange år. Det er utrolig 
trist, spesielt siden vi dykker 
her hele tiden. Vi vil gjerne gjø-

re det vi kan for å hjelpe fjorden 
og artene tilbake på beina igjen, 
sier Horn.

Han forteller at den generelle 
miljøbølgen som feier over lan-
det har gitt dem ekstra motiva-
sjon til å ta initiativ.

– Tiden har rett og slett vært 
moden, og folk har vært gira på 
å gjøre noe bra for miljøet. Vi 
har stor interesse for hav, fjord 
og sjø, og retter naturlig nok 
vårt engasjement mot miljøet 
som står oss nærmest. Med oss 
på laget har vi havforskningsin-
stituttet, som har ansvar for det 
rent vitenskapelige når det 
kommer til habitatplasseringen 
vår. Vi setter ut hummerhusene 
og dokumenterer med bilde og 
film, som siden sendes til hav-
forskningsinstituttet. De vil ut-
forme årlige rapporter og føre 
statistikk på hummerbestan-
den, mens vi har ansvar for å 
passe på husene og rapportere 
til dem, sier han.

Han forteller at hummerhu-
sene de bruker fungerer som 
kunstige huler, hvor humme-
ren kan søke tilflukt, parre seg 
og legge egg.

– Det er generelt vanskelig å 
øke en artsbestand, men vi har 

stor tro på at disse hummerhu-
sene vil hjelpe mye. De har en 
dokumentert effekt, og har blitt 
brukt flere steder over hele lan-
det, med stor suksess. Vi ser 
heller ikke bort ifra at det kan 
bli flere lignende prosjekter, for 
eksempel overvåkning av krå-
kebollebestanden og taresko-
gen, avslutter Horn.

ett av flere tiltak
Ordfører, Bjørn Ole Gleditsch 
forteller at kommunen er vel-

dig positive til initiativet dyk-
kerklubben tar med plasserin-
gen av hummerhus:

– Kommunen har i lang tid 
ryddet opp både på land og i 
fjorden, og vi ser at vannkvali-
teten nå er god nok til å iverk-
sette tiltak som skal tilretteleg-
ge for mest mulig liv i fjorden. 
Plassering av hummerhus er 
ett av flere slike tiltak som er 
positive for marinmiljøet, sier 
han.

Han synes det var spennende 

å få være med å legge ut de før-
ste hummerhusene i Indre 
Havn.

– Det er spennende å se det i 
praksis, nå kjenner jeg at jeg 
gleder meg til å få de første rap-
portene fra feltet. Jeg er sikker 
på at vi kommer til å se en stor 
økning i bestanden. Vi har hatt 
et lignende prosjekt utenfor Jo-
tun siden 2014, resultatene har 
vært gode der, så håpet er å få et 
like bra resultat her, sier Gle-
ditsch.

Dykkerklubben vil redde hummerbestanden

Gir hummeren bolig

huSByGGere: (F.v.) Jarle Grytten, Gunnar Horn og Thomas Solberg i Sandefjord Dykkerklubb var forberedt på å sette ut hummerhus i Indre 
Havn torsdag kveld.  foto: Simen trandem

i vannet: Jarle Grytten 
i Sandefjord Dykkerklubb 
rapporterer om gode 
bunnforhold på stedet hvor 
hummerhusene ble plassert. 
 foto: Simen trandem

nye huS: Sandefjord Dykkerklubb håper hummerbestanden tar seg 
opp, og at arten vil trives i de nylig plasserte hummerhusene i Indre og 
Ytre Havn.  foto: Sondre andré Ski
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