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Sandefjords Blad

Rensket opp
i gjestehavna
RYDDEAKSJON: Sandefjord Dykkerklubb og Oslofjordens Friluftsråd ryddet i gjestehavna.Alle foto: Asle Rowe

Sandefjord Dykkerklubb og Oslofjordens
Friluftsråd hadde
lørdag ryddeaksjon
i gjestehavna. Det var
en oppløftende opplevelse.
Asle Rowe

asle.rowe@sb.no

Dykkerne og miniubåten fant
en del søppel, som stoler, et
luftgevær, teiner, sko, flasker
og annet skrot, men ikke så
mye som de hadde fryktet på
forhånd.
– Det er ikke voldsomt mye
søppel på bunnen her, og det er
oppløftende, forteller Jarle
Grytten i Sandefjord Dykkerklubb.
Han tror mudringen av havneområdet kan være årsaken til
at det er lite søppel å finne.

Liv i havna
Inger-Marie Juel Gulliksen i Oslofjordens Friluftsråd har også
gode nyheter å komme med.
– Vi finner en del ålegress, grisetang og blæretang i dette området. Det forteller oss at det er
levelig her, og det er et positivt
tegn, sier hun.

Grytten sier likevel at vi ikke
kan hvile på våre laurbær.
– Alle aksjoner og snakk om å
ta vare på miljøet har nok fått
folk til åpne øynene, men ikke
nok. Hvis alle gjør litt, og ikke
tenker at andre kan gjøre jobben for deg hjelper det mye.
Det er alles ansvar å ta vare på
fjorden. At vi er her og viser at
vi er engasjerte håper vi får folk
til å tenke, så kommer forhåpentligvis holdningene etterpå,
sier han.

Ønsker seg ROV
Det var fire dykkere og en miniubåt fra ROV Partner i vannet i
gjestehavna lørdag. Grytten håper at de som tok turen til Brygga denne lørdagen skjønner at
søppel ikke hører hjemme på
havets bunn.
– Hvis vi kommer tilbake om
to år og finner mye drit blir jeg
forbanna, sier han.
Han sier at fjorden.org-prosjektet, som er del av Miljøutvalget i Sandefjord Dykkerklubb har én ting som er øverst
på ønskelisten.
– Vi skulle gjerne hatt vår
egen miniubåt. Da hadde vi
kunnet ta opp mye vi ikke får
tak i ellers. Med en ROV, en
fjernstyrt undervannsfarkost,

RYDDEAKSJON: Sandefjord Dykkerklubb og
Oslofjordens Friluftsråd ryddet i gjestehavna. Her er
Jarle Grytten med noe av det som ble funnet.
kan vi hente opp teiner, og annet fiskeutstyr på opptil 300
meters dyp. En ROV gir oss også
samtidig muligheten for å dekke store områder under vann
som et ledd i vår overvåking av
tilstanden i fjorden. Dette er
ikke mulig å få til med konvensjonell dykking, sier Jarle Grytten.
Sandefjord Dykkerklubb har i
dag 250 medlemmer og er en av
landets største.

RYDDEAKSJON: Inger-Marie Juel Gulliksen i
Oslofjordens Friluftsråd var glad for å finne flere
typer tang.

Mer miljøbevisste
Grytten mener det må være lov
å si ifra hvis noen kaster søppel
rett i havet eller ellers i naturen.
– Før i tiden kastet folk ting i
havet uten å tenke noe over
det. Slik er det ikke lenger, og
folk vet bedre. Særlig den oppvoksende generasjon er miljøbevisste, og det gir håp, sier
han.
Ryddeaksjonen i gjestehavna
er en del av «Fjordenprosjek-

tet», som blant annet skal overvåke og rapportere om marint
liv, kartlegge marine arter og
forsøpling, rydde strender og
sjøbunn, samle «spøkelsesutstyr», drive hummerhabitat og
-overvåking og jobbe med frednings- og vernesonesaker.

Se flere bilder fra
ryddeaksjonen på sb.no

