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Operation Spöknät

Global Underwater Explorers, GUE, är en dykorganisation som erbjuder utbildning för
dykare på alla nivåer. I drygt 20 år har GUE även aktivt arbetat med utforskning och miljöskydd
i olika vattenmiljöer: hav, grottor, gruvor etc. och har ett världsomspännande nätverk av
skickliga dykare som kan delta i de olika projekten.

GUE Sweden är en ideell organisation som startats i syftet att stödja och driva projekt inom miljöskydd och utforskning i olika undervattensmiljöer i Sverige. All dykande verksamhet utförs av
deltagare på frivillig basis.

Den här broschyren berättar mer om GUE Swedens pågående arbete och ambitioner med
Global Underwater
initativen Rena Botten och Operation
Spöknät. Explorers, GUE, är en dykorganisation som erbjuder utbildning för

alla nivåer av dykare med syfte att försöka höja kvaliteten på utbildningen inom industrin.

Besök gärna www.guesweden.se
för mer
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GUE Sweden 2021
2021 var ett utvecklande och lärorikt år med stort
engagemang!

GUE Sweden har fortsatt sin verksamhet inom både
Rena Botten och Operation Spöknät. Vi vill genom
våra projekt aktivt bidra till en renare vattenmiljö, ge
möjligheter att dyka samtidigt som vi har roligt.

2021 var fjärde året med Rena Botten. Totalt genomförde vi 15 städningar med sammanlagt 88 dykare
som spenderade över 150 dyktimmar i havet. Allt
arbete resulterade i över 20 ton skräp mindre i havet.

Inom Operation Spöknät drevs tre projekt under året.
Fynden är nedslående. På cirka 70% av alla besökta
objekt inom Kalmar och Blekinge län noterades
spöknät. Likväl på dyka vrak i Skånska Kattegatt, där
spöknät noterades på samtliga sju vrak .
Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare, sponsorer,
samarbetspartners, myndigheter och andra som har
möjliggjort vårt arbete .
Tusen tack!

Per Normark,
ordförande GUE Sweden

Fyra år med
Rena Botten
Syftet med Rena Botten är att städa utsatta bottnar från skräp samtidigt som vi uppmärksammar samhället på
problemet med skräp i våra hav. Vi vill engagera dykare, kommuner och andra markägare och intressenter för att
bidra till en renare miljö i havet.
2021 var fjärde året med Rena Botten och med det
många ton miljöfarligt avfall som plockats upp från
havsbotten.
Pandemin har självklart påverkat vår verksamhet
på olika sätt även i år. Vi har fortsatt med städningar i linje med myndigheternas rekommendationer. Många har valt att begränsa sina sociala
aktiviteter och i linje med restriktioner har vi
undvikit att grilla och fika tillsammans, något som
annars är en viktig del av gemenskapen. Detta till
trots har vi ändå haft en hängiven skara deltagare
som återkommit så gott som varje evenemang och
även många nya intresserade.
Över 20 ton mindre skräp i havet

Totalt genomförde vi 15 städningar under året med
sammanlagt 88 dykare i havet, över 150 dyktimmar
och som resultat över 20 ton skräp mindre i havet.
Merparten av skräpet var, som tidigare år, gamla däck
som tidigare har hängt som fenderdäck på olika
bryggor.

Vi har haft städevent både i Bohuslän och
Stockholms län. Vi har rekognoserat potentiella
platser för kommande städningar, men även fått
många tips från deltagande dykare.

Några ”fynd” från Rena Bottens städningar visas på
nya muséet Vrak på Djurgården i Stockholm.
Många viktiga samarbeten

Vi har haft fantastiskt engagerade dykare och
landpersonal på samtliga våra dyk. Under året har
vi också haft gott samarbete med och stöd från olika
Rotaryklubbar, Danderyds kommun, Haninge
kommun, Sotenäs kommun, Norrtälje kommun,
Kungälvs kommun, Sollentuna kommun, Vaxholms
stad, Orust kommun, Edsvikens seglarsällskap, Ica,
Morarnas båtklubb, Skärgårdsstiftelsen, Havsnätverket ost, Kungliga Djurgårdsförvaltningen,
Gräddö bys samfällighet och Preem Vaxholm.
Vi hade även ett första gemensamt städevent med
Rena Mälaren och städade tillsammans botten vid
Turebergs båtklubb.

Vi söker projektdeltagare
Både Rena Botten och Operation Spöknät behöver fler
deltagare; i vattnet, på land eller på akterdäck.
Ta chansen att bidra till ett renare hav!

Alla är välkomna och det kostar inget att delta.
Kontakta oss på info@guesweden.se för mer information.

Operation Spöknät

Operation Spöknät
lägger i en högre växel
GUE Sweden lanserade 2019 Operation Spöknät med
målsättningen att förbättra miljön i havet genom att
lokalisera, dokumentera och bärga spöknät.
Vad är spöknät och varför är frågan viktig?
Spöknät är ett samlingsnamn för fiskeredskap som
av olika anledningar förlorats och som genom sin
närvaro i havet fångar fiskar, sälar, tumlare, fåglar och
andra djur som går en plågsam död till mötes. Näten
kan driva i havet men också sitta fast på vrak eller i
bottenformationer. Näten bryts dessutom ner långsamt och tillför därigenom havet mikroplaster.
På en global skala bedöms upp till 10 procent av det
marina skräpet utgöras av spöknät och både
United Nations Environment Programme och Food
and Agriculture Organization of the United Nations
har betonat dess globala betydelse. Världsnatur-

fonden (WWF) i Polen drog 2015 slutsatsen att
spöknät på vrak har påverkar fiskbeståndet i
Östersjön. Närvaro av spöknät i Östersjön, kring vrak
och på havets botten, har vidare rapporterats av både
dykare och fiskare, men omfattningen av problemet
är inte känt.
Projekt 2021

Under förra året drev GUE Sweden tre projekt inom
ramen för Operation Spöknät. Totalt fler än
30 deltagare tillbringade cirka 40 dagar till havs
med att söka med Side scan sonar och genomförde
dykningar på över 30 objekt.
Kalmar och Blekinge län

Flera spöknät lokaliserades i Kalmar län redan under
2020 och då området gränsar till Blekinge ansökte

GUE Sweden, och fick beviljat, medel från länsstyrelsen i Blekinge län för att inkludera områden
även där. Under 2021 genomsöktes således delar
av dessa områden också inom ramen för Operation
spöknäts verksamhet. På uppdrag av länsstyrelsen
i Kalmar län fortsatte även kartläggning av spöknät
runt södra Öland.

Sökningar genomfördes med sonar i områden som
bedömdes intressanta efter samtal med fiskare och
andra dykare. Dykningar genomfördes sedan på
identiferade objekt för bekräfta eller dementera
närvaron av spöknät. Många av de dykta objekten utgjordes av vrak och spöknät noterades på cirka 70%
av alla besökta objekt. Fynden är starkt korrelerat
med dykdjup och det återfinns spöknät på i princip
alla objekt som ligger djupare än 30 meter. På liknande sätt kunde vi konstatera att det finns väldigt lite
spöknät på objekt som ligger grundare än 30 meter.
På grund av en annalkande höst tvingades dock
aktiviteterna avbrytas tidigare än planerat.
Verksamheten fortsätter under 2022.

Dessa två projekt finansieras med LOVA medel från
respektive länsstyrelse.
Skånska Kattegatt

Under året genomfördes även dokumentation av
spöknät på vrak i Skånska Kattegatt, ett marint
naturreservat utanför Kullaberg. Spöknät
dokumenterades på samtliga sju vrak som besöktes.
Utbildning - bärgning av spöknät

Under slutet av året genomfördes en kurs i bärgning
av spöknät för en liten grupp dykare. Kursen genomfördes med Richard Walker som intruktör. Richard är
GUE-instruktör och ordförande i Ghost Fishing UK.
Kursen avhandlade moment som kartläggning av
spöknät för att förbereda bärgning och praktisk
bärgning. Planer slipas nu som bäst för att påbörja
bärgning av nät som dokumenterats.

Mer behöver göras!
GUE Sweden har med sina insatser inom Rena Botten och Operation
Spöknät observerat och dokumenterat en del av skräpproblematiken i
våra svenska vatten. Genom våra aktivigteter bidrar vi till ett renare hav
men mer behöver göras.
GUE Sweden vann Naturkompaniets Naturbonus 2021. Vi delade
vinsten med tre andra organisationer och fick 625.000 kronor. Medel
som möjliggör fler aktiviteter för ett renare hav. Vår tillgång till
resurser, både på kort och lång sikt, är avgörande för framgång
i kampen mot skräp i havet.
För att effektivt kunna ta itu med problematiken
behövs även resurser i form av personal både
över och under ytan. Våra engagerade
deltagare är redo att kavla upp ärmarna
och ta på dräkterna för fortsatt arbete.
Ni som ännu inte deltagit, hör
gärna av er så berättar vi
mer om hur ni kan bistå i
vårt arbete - dykare såväl som
ickedykare är välkomna!
Inom Rena Botten är målsättningen
att genomföra 16 städningar i Bohuslän,
Kalmar och Stockholms län under 2022.
Arbetet drivs av våra tre nya projektledare - träffa dem på Rena Bottens
facebooksida!

Operation Spöknät kommer att påbörja
bärgningar av nät och fortsätta med
kartläggning och dokumentation av
spöknät på flera platser runt om i Sverige.
Verksamhet med sonar och dykare har visat sig
vara effektiva verktyg för att lokalisera och
dokumentera spöknät.
Vi ser fram emot ett händelserikt 2022!

info@guesweden.se
www.guesweden.se
www.facebook.com/operationspoknat/
www.facebook.com/renabottensverige/

Hjälp oss att rädda haven,
stöd vårt arbete!

