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Vill ni sportdykarklubbar vara med och göra skillnad för vårt hav och 
inlandsvatten? Föreningen Swedish Coast and Sea Center är ett gäng 
dykare som har tröttnat på hur det ser ut under havsytan. De fick nog 
av allt skräp, plast, döda fiskar, döda fåglar och förorenande utsläpp 

med algblomning som följd. 

Ett upprop för miljön 
under ytan!

FÖRENINGEN SWEDISH COAST AND 

SEA CENTER bildades och består av 
en blandad grupp av sportdykare 
och yrkesdykare. Kjell Andersson, 
som är vice ordförande, var med på 
1980-talet och bildade Öresunds-
fonden.  Via Öresunds-fonden fil-
made dykare utsläpp i Öresund och 
detta gjordes eftersom Öresund höll 
på att dö; ekosystemet var på väg att 
kollapsa av alla utsläpp. Dokumenta-
tionen av sundet väckte allmänheten 
som genomförde en protestmarsch 
med över tiotusen deltagare. Denna 

fick även fart på  politikerna som på 
så vis fick stopp på många utsläpp. 
Idag, drygt tjugo år senare, har 
Öresund återhämtat sig till viss del, 
faunan växer och fisken innehåller 
mindre dioxiner och börjar bli 
ätbar. Tänk vad undervattensfoto 
och film kan göra skillnad för vårt 
hav!

Öresund är förmodligen ett av 
de största påbörjade geografiska 
återställningarna av en havsbotten 
som vi har på vår planet idag. 
Öresund visar att om vi kan få 

stopp på utsläppen regionalt så 
kommer ekosystemet sakta att 
återhämta sig. Tyvärr verkar våra 
makthavare och myndigheter inte 
tagit till sig kunskapen ifrån 
Öresund. Mark & miljödomstolen, 
Länsstyrelsen, kommunerna, Havs 
& vattenmyndigheten och Natur-
vårdsverket – inga av dessa har 
några heltidsyrkesdykare anställda. 
De har med andra ord ingen som 
helst koll på hur det ser ut under 
ytan. Myndigheterna ger också 
tillstånd för utsläpp ifrån renings-

Nymölla Pappersbruk med 
undersökande dykare. 
Foto: Andreas Vos
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UV fotograf Patrik Svensson. 
Foto: Andreas Vos

verk och industri. Dessa utsläpp 
kan ha pågått ifrån mitten av 
1900-talet eller tidigare. Ingen har 
varit på plats vid utsläppen med 
dykare och sett vilka effekter 
utsläppen har på ekosystemet.

Swedish Coast and Sea Center 
har därför valt att ta saken i egna 
händer och har sedan 2016 påbör-
jat dokumentation och filmning 
av Hanöbukten. Där har de bland 
annat filmat utsläpp från Helgeå 
med 34 reningsverk och åtskilliga 
industrier. Från ett reningsverk 

Utsläpp ifrån en av Nymölla Pappersbruks över 
30 hysor som sitter på en flera kilometer lång 
tub med avloppsvatten. Foto: Andreas Vos

Dykare Jan Christensen 
Nymöllapappersbruks tub. 
Foto: Lars Persson

UV fotograf Jan Christensen på väg ner 
med assistance av nutida och framtida 
generationer. Foto: Andreas Vos
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Nymölla. Dykaren på bilden 
är Jan Christensen. 
Foto: Lars Persson

Ta bort orsaken, dvs utsläppen, så 
återhämtar sig ekosystemet.

kan det komma ut kemikalier och läkemedel i enorma mängder. Den 
samlade cocktaileffekten vid utsläppet längs Helgeå och vid utsläp-
pet till Hanöbukten är katastrofal. I norra Hanöbukten finns två 
pappersbruk som har tillstånd för att släppa ut föroreningar och det 
finns ungefär ett 20-tal ytterligare ostkusten. Vill vi verkligen ha det 
så här med vårt hav? Vad kommer våra barn, barnbarn och kom-
mande generationer att säga om vi inte gör något?

Den ideella föreningen Swedish Coast and Sea Center hoppas nu 
att ni som sportdyker och yrkesdyker därute vill vara med och göra 
skillnad – över hela landet. Föreningen gör helt enkelt ett slags 
”metoo-upprop” för vårt hav och våra vattendrag med rubriken 
”Havet är ingen soptipp”! I år är det val och här kan vi tillsammans 
väcka medvetenheten hos allmänheten och våra politiker. Har ni 
också blivit utsatta för utsläpp i ert närområde? Vill ni göra ett eller 
två dyk för miljön i ert närområde? Det handlar om att observera, 
dokumentera och visa upp problemområden över hela Sverige. Ta 
bort orsaken, dvs utsläppen, så återhämtar sig ekosystemet! Idag har 
vi reningsteknik för att sköta allt på land.

Föreningen Swedish Coast and Sea Center hjälper gärna till med 
expertis för att analysera det ni har filmat och utbildar er gärna om 
hur ni ska gå tillväga. Det står er fritt att gå med i föreningen eller 
inte, men viktigaste är att tillsammans gör vi skillnad! Alla dykare 
kan göra en insats, liten som stor, och det är enklare än man tror. n 

För mer information, kontakta  
Swedish Coast and Sea Center:

Andreas Vos   
andreas@costandseacenter.se  
telefon 073-201 88 42

Kjell Andersson 
kjell@coastandseacenter.se,  
telefon 070-491 24 84

www.coastandseacenter.se

https://www.facebook.com/
SwedishCoastandSeaCenter/

Nymölla Pappersbruk, vackert över ytan 
men hur ser det ut under…  
Foto: Anderas Vos
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