Et felles løft – delrapport fra Søgne Dykkerklubb
Søgne dykkerklubb er en del av prosjektet "Et felles løft" sammen med Flekkerøy vel og
Kystgrunneierlaget
Søgne dykkerklubb har i hovedsak konsentrert seg om avfall under vann og
spøkelsesredskaper samt holdningsarbeid blant ungdommer.
Innsatsen fra Søgne dykkerklubb er et direkte resultat av langvarig målrettet arbeid fra
Dykkerforbundet i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.
Vi har bistått sjøspeidere med ryddeaksjon på Randøya og i Søgneskjærgården samt på
sjøspeiderlandsleir ved Stavanger. I speidernes aksjoner har vi bistått med transport av
ungdommer og innsamlet avfall. Vi har også hatt med Rov slik at ungdommene har sett
hvordan det ser ut i havnene samt plukket noe søppel.
På landsleiren ved Stavanger fikk ca 400 unge grunnleggende fridykkeropplæring for å kunne
plukke søppel i vannkanten og øke interessen for marin forsøpling. Vi stilte med instruktører
og 50 komplette sett fridykkerutstyr inklusive drakter.
Speiderne som fikk kjøre rov og plukke søppel på bunnen med den ble ekstra ivrige.
På arrangement som strandryddedagen, Hellevikadagen og samlinger hos forbundet kysten
har vi stilt med båter, rov, fridykkere og dykkere for å sette fokus på Marin forsøpling. Da har
vi gjerne plukket endel spøkelsesredskaper på forhånd slik at folk får se problemene i praksis.
Vi har bistått lokale velforeninger i Søgne, Lillesand, Høvåg og Lindesnes med rydding av
fiskeredskaper i spesifikke områder. Dette har vært svært positivt for alle, og samarbeidet har
vært bra.
Vi har videre satt fokus på problematikken igjennom reportasjer i lokalaviser (11), Natur og
miljø (Medlemsbladet for naturvernforbundet), NRK, Fiskribladet (2), Fedrelandsvennen (3),
Lindesnes Avis (3), Internavis Vestagder fylke, VGtv, bladet Dykking, Frivillighetsmeldingen
Kristiansand kommune i tillegg til mye aktivitet på dykkerrelaterte facebooksider.
I tillegg til å ha vært aktiv i andres aksjoner har vi hatt 47 dagsturer og 3 helgeturer med
fokus på rydding av spøkelseredskaper før 26/11. Totalt har det vært gjort ca 350 dykk etter
spøkelsesredskaper og søppel til nå i år. Dette har medført at vi har tatt opp 372
spøkelsesredskaper i år (totalt 946 på 3 år).
På årets turer har vi også lokalisert 9 plastbåter som er tatt opp med hjelp av arbeidsdykkere
og lekter. Av disse 9 har to vært i så god stand at de blir restaurert. Totalt ca 4 tonn plastbåter.
Vi har avtale med en lokal entrepenør om leie av container og plass til denne på kai nær
båtplassen vår. Det har blitt 3 fulle containere til nå. Denne avtalen er av avgjørende
betydning for aktiviteten vår.
Flekkerøy velforening har i tillegg hentet ca 170 redskaper til søppelfestival i mai neste år.
Vi kjøpte i mai en Videoray rov som ikke svarte til forventningene. Den har blitt brukt på
samlinger ol til å vise avfall og har tatt litt teiner og søppel, men uten fungerende
posisjonssystem kan men ikke utføre skikkelige søk eller kartlegginger.
Kjøpet er nå hevet og vi er i forhandlinger med en annen leverandør om ny rov.
For neste år (2. år i 2-årsprosjektet) har vi planer om å renske store deler av sjøområdene
rundt Flekkerøy systematisk for spøkelsesredskaper i nært samarbeid med Flekkerøya vel

samt delta i arrangement av Søppelfestival på Flekkerøya på strandryddedagen sammen med
skoler, foreninger og fiskere.

Legger ved noen bilder for å illustrere aktiviteten. Bildet av garnet er tatt av Glenn Ivar
Tønnesen. Resten av bildene tilhører Søgne Dykkerklubb.
Bildene kan fritt brukes i sammenheng med marin forsøpling ol.

Plastbåt fra Vestergapet skal restaureres og gjenbrukes.

En av mange eierløse ødelagte båter etter stormen Knud i september

Sjøspeidere på vei til strandrydding rundt en holme i Ryfylke.

Båten vår er sentral både i holdningsskapende arbeid og praktisk rydding.

Å lære gode holdninger til de som skal arve havet er kanskje like viktig som den praktiske
søppelplukkingen.

Konkurranse med sjøspeiderne i friområde for å rydde strand.

Garn og ruser fisker godt i årevis. De inneholder alle stadier fra fersk fisk til hauger med døde
skalldyr. Under noen av redskapene ser vi at det blir forhøyning på bunnen av død fangst.
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