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TEMA: BÅTLIV MILJÖSPECIAL

Resultat när alla är med i båten
Båtlivet är en av våra största folkrörelser och båtfolket älskar sina naturupplevelser. Därför är 
det också en självklarhet att värna naturen och ansvaret åvilar oss alla som är ute på fjärden. 
Text: Lars Afzelius Foto: Lars-Åke Redéen

Vi värnar naturen tillsammans. Bilden är tagen i Skurusundet sommaren 2017.

SBU VILL VARA en viktig 
del i dessa ansträng-
ningar och inte en del 

av ett problem, som ibland görs 
gällande. 

Vi vill att påverkan på havs- 
miljön ska vara så liten som 
möjligt och har ett ansvar att, 
tillsammans med kommuner, 
kommersiella aktörer och lag- 
stiftare, skapa lagar och regler 
som kan och ska respekteras av 

alla som vistas på sjön. 
Miljöfrågorna har varit ett 

prioriterat område inom Svens-
ka Båtunionen sedan lång tid 
tillbaka. Vi har en tydlig och väl 
genomarbetad miljöplan som 
gäller inom hela vår organisation 
och miljöarbetet kommer att vara 
en viktig del av vår verksamhet i 
många, många år framåt. Du når 
hela miljöplanen via länk nr 1 i 
sista rutan på nästa sida. ✪

1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS
• Det viktiga miljöarbetet måste 
ske i båtklubbarna tillsammans 
med sina medlemmar.
• Förbud eller inskränkningar ska 
grundas på tillförlitliga och empi-
riska undersökningar.
• Aktivt stöd i klubbarnas miljöar-
bete från förbund och centralt håll. 
• Den enskilde båtägaren måste 
själv följa gällande miljöregler och 
vad som har bestämts i klubben. 

också utfärda förelägganden som 
måste följas eller bli föremål för 
rättslig prövning. Halland och 
Västra Götaland har tillsam-
mans tagit fram ett handläggar-
stöd som alla båtklubbar inom 
regionen kan använda som ett 
gemensamt informations- och 
kontrollprogram. Den informa-
tionen vänder sig till både enskil-
da båtägare och båtklubbar och 
är bra och värdefull vägledning i 

båtklubbarnas miljöarbete. 
En viktig punkt handlar om 

program för egenkontroll, något 
som miljöinspektören förväntar 
sig att klubbstyrelsen utför med 
viss regelbundenhet. Även SBU 
har en omfattande handledning 
för egenkontroll av hamnar för 
fritidsbåtar. Dessa egenkontrol-
ler måste genomföras minst en 
gång per år för att ha något värde. 
I annat fall tappas eventuella 

En bra början på miljöarbetet
1. En /namngiven/ miljösam- 
ordnare i varje båtklubb.
2. Båtklubben bör ha en miljöplan och 
måste ha en avfallshanteringsplan som  
är känd i klubben.
3. ALLT farligt avfall måste tas om  hand 
 så att det inte hamnar på marken.
4. Glöm inte att styrelsen har hela miljö-
ansvaret. Studera länk nr 3.  

2. MILJÖINSPEKTIONER
Kontakter med politiker, myn-
digheter och näringsliv sker 
via Unionsstyrelse, kansli och 
miljökommitté medan klubbar 
och förbund vårdar sina lokala 
samarbetspartner. Kommunens 
miljöinspektör är i detta sam-
manhang en viktig kontakt för 
båtklubben. 

Miljöinspektören lämnar 
gärna råd i miljöfrågor men kan 

brister bort och räkna med att 
miljöinspektörerna följer upp 
dessa anvisningar vid sina besök. 

Det förekommer diskussioner 
om eventuella krav på miljö-
station eller inte i en båtklubb. 
Något sådant krav finns inte 
men däremot att man ska ha en 
avfallshanteringsplan, i vilken 
det framgår hur man tar hand om 
förväntat avfall. Länk 4 och 5 ger 
mera information.

HÖR AV ER!
Berätta gärna om hur din båtklubb bedriver miljö- 
arbetet och då helst på vilket sätt ni i styrelsen får  
med er medlemmarna i det arbetet. 

Båtliv vill gärna publicera goda idéer och exem-
pel på bra planering. Det gäller genomförande av 
klubbens båtunderhåll i vattnet och på land.
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3. BÅTÄGARANSVAR
Den viktigaste länken till ett 
framgångsrikt miljöarbete är de 
enskilda klubbmedlemmarnas 
intresse och vilja att följa de mil-
jöregler som gäller i hamnen. 

Det finns klubbar som till och 
med skrivit in i sina stadgar att 
man blir utesluten om man bryter 
mot klubbens bestämmelser. 
Någon klubb föreskriver att med-
lemmen inom tre år ska ha genom-
fört en miljöutbildning och om så 
icke sker får en förhöjd avgift. 

Nyckeln till ett bra miljöar-
bete i klubben är nog en enga-
gerad miljösamordnare som är 
påläst och ser till att båtägarna 
har bra förutsättningar för sina 
oljebyten, bottenskrap, omhän-
dertagande av farligt avfall och 
sophantering med mera och kan 
inspirera folk till att våga ändra 
på sina attityder vid val av olika 
sätt att skydda båten mot påväxt. 
Se länk nr 2.

4. BOTTENFÄRG ELLER SKROVDUK
Den miljöfråga som säkerligen 
diskuteras mest bland båtägarna 
är val av bottenfärger eller pas-
sande alternativa metoder istället 
för att måla, av vilka det idag finns 
drygt en handfull att välja på. 

Alternativen passar till vissa 
båttyper och på olika kuststräck-
or men inget alternativ passar 
alla båttyper längas alla kust-
sträckor. Norr om Gävle och i alla 
insjöar är det som bekant för-
bjudet att måla med biocidfärger 
medan det i övriga vatten finns 
två typer av tillåten biocidfärg. 

Under många år har båtägare 
fått agera försökskaniner vid 
utprovning av olika metoder, 
men det finns mig veterligen ing-
en samlad dokumentation. Det 
är okänt om oberoende institut 
har givits uppdrag att testa och 
göra egna utvärderingar. Detta 
och avsaknaden av att värdera 
miljönytta mot kostnad och vad 
som ger mest för pengarna, gör 
att olika alternativa metoder 
ifrågasätts. 

Nedsänkta, målade plattor i 
all ära, men det måste också ske 
tester på i bruk varande produkter 

5. GODKÄNDA BÅTBOTTENFÄRGER
På Kemikalieinspektionens 
hemsida finns en förteckning 
på de båtbottenfärger som 2018 
är tillåtna att användas i svens-
ka vatten. 24 färger är tillåtna 
enbart på Västkusten och på 
Ost- och Västkusten samman-
lagt 26 färger. 13 av alla färger 
är tillåtna endast året ut. Mer 
information finns på länk nr 6. 

Västkustsfärgernas koppar-
halt varierar mellan  13 % och 39 
%, Ostkustsfärgerna innehåller 
< 10 % koppar. Det finns, i första 
hand på Västkusten, möjlighet 
att själv pröva sig fram med 
olika färger och kopparhalter 
för att hitta en fungerande färg 
och efter ett par år har man 
förhoppningsvis hittat en färg 
eller ett passande alternativ till 
målning för just det båtliv man 
själv utövar. 

6. SLARVIGA BÅTÄGARE
I Göteborgsregionen, och även 
andra delar av 
landet, har det 
uppmärksam-
mats att slarv 
förekommer 
bland båtägarna 
vid hantering av 
färger, oljor och 
annat avfall 
trots klara och 
tydliga miljö-
bestämmel-
ser. 

Ska man 
själv lägga sig i vad grannbåten 

under olika betingelser med åtföl-
jande dokumentation tillgänglig. 

Som exempel kan nämnas att 
Kryssarklubbens Västkustkrets 
har gjort egna tester på en borst-
tvätts påverkan på gelcoaten på 
en mindre plastbåt. Resultatet 
visar på tydliga repor i plasten 
efter tio tvättar. 

Hur ska man värdera en sådan 
test? Vad vet vi om kopparfärgens 
påväxttryck och läckagehastighet 

i olika vatten i en cykel på flera år 
eller om borsttvättar och de nya 
silikonfärgerna är helt fri från 
mikroplaster? Så länge fullvär-
dig information saknas, kommer 
diskussionerna om bottenfär-
gernas giftighet och nyttighet att 
fortsätta. För närvarande är man 
i alla fall överens om att det går 
att måla lite mindre, men ändå 
få godtagbar skyddande effekt 
mot havstulpaner. 

Bra information om SBU:s miljöplan 
samt till båtägare och styrelser 
1. SBU:s miljöplan: www.batunionen.se
2. Till båtägare och båtklubbstyrelser: 
www.miljosamverkan.se
3. SBU:s hamnhandbok om egenkontroll 
av hamn för fritidsbåtar: 
www.batunionen.se
5. Handledning för miljöinspektörer vid 
kontroll av fritidsbåtshamn: 
www.miljosamverkan.se
6. Godkända båtbottenfärger för Väst-
kusten och Ostkusten: www.kemi.se
Samma text som ovan men med fullständiga 
och klickbara länkar finns på Båtlivs 
hemsida i E-tidningen.

använder för starka medel eller 
vilka färger den botten- 

 målas med? 
På vilket sätt kan 

en styrelse motivera 
båtägare att ändra på 

ett sådant beteende? 
Att premiera 

bra miljöinsatser är 
självklart bättre än att 

bestraffa slarviga båt-
ägare men hur agerar 

styrelsen i den gråzon 
som uppstår vid olika 

uppfattningar om uppsåt, 
slarv eller oförstånd? 

Skrovduk vid båtplats. Foto: Seaboost.
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DET FINNS INGA entydiga svar om 
blästring och spärrfärger för båtens 
botten. Det beskedet ger Lina 
Petersson, sakkunnig för båtmiljö 
på Sjö- och luftfartsavdelningen på 
Transportstyrelsen.

– I vårt projekt ´Skrovmålet´ 
kommer vi att föreslå åtgärder för nya 
regler. Åtgärdsförslaget läggs fram 
för regeringen 2020. Innan dess är vi 

DET ÄR LIKA viktig att på 
ett miljömässigt sätt ta 
hand om båten på land 

som att till våren bottenmåla 
med tillåtna och väl fungerande 
bottenfärger. 

Tvättning av båtbottnar på 
land kan utföras på många olika 
sätt, men med ett absolut krav att 
också ta hand om det miljöfarliga 
restavfallet som tvättas bort. 
Vanligast förekommande metod 
är en i mobilkran eller gaffeltruck 
hängande fritidsbåt, som tvättas 
med högtryck över en spolplatta 
utan uppsamlingsskydd på sidor-
na. Spolvattnet renas i olika steg 
via filter och trekammarbrunn 
för att sedan rinna ut i havet. 

SEDAN ETT PAR år finns ett alterna-
tiv till den fasta spolplattan. En 
mobil och självförsörjande båt-
bottentvätt med ett slutet tvätt-
system där vatten och restpro-
dukter filtreras och restvattnet 
samlas upp i en tank för att kunna 
återanvändas. 

En av upphovsmännen till 
idén är Bertil Björkman. Han är 
medlem i Saltsjön-Mälarens Båt-
förbund och insåg tidigt behovet 
av en mobil och behändig tvätt- 
anläggning för båtklubbar som 
alternativ till en fast och ofta 
dyr spolplatta. Något som också 
innebär att man slipper ha båtar 
hängande i inhyrda dyra mobil-
kranar under tiden som båtarna 
spolas. 

Mobilkranarna kan snabbare 
lyfta upp och placera ut båtarna 
på land till lägre hyrkostnad. När 
upptagna båtar ska tvättas rullar 
man fram den mobila tvätten och 
båtägaren tvättar på tid som han 

Båtbottentvätt som hjälper i miljöarbetet

själv bestämmer, på hösten eller 
till våren. 

Tvättanläggningen kan 
användas både ute- och inomhus 
med ytterst lite läckage och är 
validerad mot Havs- och Vat-
tenmyndighetens riktvärden 
för tungmetaller och organiska 
metallföreningar. En drifttids-
mätare med fem bottenfärgsval 
visar automatiskt när filterbyte 
måste ske och filterlivslängden 
beror på vilken bottenfärg som 
båten är målad med. 

Efter omfattande tester och 
en säkerhetsfaktor på 25 procent 

sägs att 250–300 stycken 36 fots 
segelbåtar målade med godkänd 
hård Ostkustsfärg kan tvättas 
innan man måste byta ut de 
kemiska filtren. Partikelfiltren 
byts ut efter cirka 20 båtar. 

Anläggningen levereras mon-
terad på en EU-släpkärra och 
omfattar vattentank, filterbehål-
lare och filter för steg 2-rening, 
elskåp, elverk, högtryckspump, 
sugfläkt, olika slag av munstycke 
för god åtkomlighet, ett hel-
täckande vik- och låsbart kapell 
över kärran samt manual och 
utbildningsmaterial. Leverantö-

ren har även utvecklat ett avlast-
ningsstöd för att underlätta tvätt 
av höga respektive lågt pallade 
båtar. 

EN KOMPLETT ANLÄGGNING kostar 
i dag cirka 420 000 kr, men vid 
inköp på båtmässa kan man nog 
räkna med 10 procent rabatt. 
Anläggningen är godkänd för 
LOVA-bidrag, vilket nyligen har 
höjts och numera kan täcka upp 
till 90 procent av en investerings-
kostnad. ✪

www.ekowasher.com
Lars Afzelius

Kenth Malmberg (t.v.) och Bertil Björkman framför den utvecklade tvättanläggningen monterad på en släpkärra. 

Avvakta med blästring av båtens botten
väldigt återhållsamma med att säga 
något, säger Lina Petersson.

Eftersom många båtägare vill bläs-
tra och ta bort gamla färglager redan 
nu har Transportstyrelsen tagit fram 
en broschyr med tips och råd: ”Giftfri 
båtbotten – så här gör du”.

– Det har förekommit blästring 
och slipning utan rätt skyddsåtgärder. 
Det kan snarare förvärra situationen, 

säger Lina Petersson. För de båtägare 
som redan nu måste eller vill ta bort 
gammal biocidfärg är det viktigt att 
de följer de miljö-, hälso- och säker-
hetsåtgärder som finns att läsa om i 
broschyren.

– Vi tycker att det är bättre att 
avvakta tills vi verkligen vet hur de 
olika metoderna fungerar. Annars kan 
vi skapa nya, kanske till och med värre 

miljöproblem. De som inte har fått 
ett krav på sig kan det vara smart att 
avvakta.

I förslaget med åtgärder är Trans-
portstyrelsens huvudbudskap att 
man ska sluta med ny biocidfärg om 
man kan. Det är den största åtgärden 
för miljön. Att ta bort gamla lager 
kommer som andra punkt.

Båtliv bevakar frågan.
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  BÅTPOLITIK & DEBATT

Lars Afzelius är båtpolitisk skribent i Båtliv. Han är även krönikör
med frihet att framföra sina egna åsikter om svensk båtpolitik.

Maila gärna dina åsikter om båtpolitik: Lars.Afzelius@batliv.se

Det digitala båtlivet
– dikt eller verklighet?
KIM OCH UNGARNA är på väg till hamnen för att stuva in sina prylar i båten. 
Det är lite bråttom för Linas matkasse står och väntar på bryggan kl. 14.00. 
Via appen har det beställts mat och dryck för tre personer i sju dagar och 
angivits tid och plats för leverans. 

Kylboxen ombord slås på via mobilen ett par timmar före ankomst. Ny 
teknik har köpts under vintern och prylarna måste hitta varandra. Återstår 
bara kontroll av EmpirBus NXT och injackade larmsensorer i fyra shuntar 
som ska samsas i samma kabelstam. Efter lite pyssel i hamnen checkar 
Kim ut från båtplatsen och genast tänds en grön LED-lampa på bryggan 
och i gästhamnsappen ser andra båtägare att platsen nu är ledig för 
bokning sex nätter framåt. 

Första natten ska det förtöjas vid en av Kryssarklubbens 250 bojar, som 
numera har sensorer som känner av om en boj är upptagen och där lediga 
bojar kan bokas i Kryssappen. Även icke medlemmar kan använda bojarna 
men då mot betalning via Swish senast tio minuter efter ankomst. 

Färdvägen till bojen är redan inritad med markörstift på den nya 
AXIOM-skärmen med inbyggd 3D sonar, quad-core processor och CHIRP 
givare. Den trådlösa fjärrkontrollen innehåller alla navigationsfunktioner 
ombord och val av uppehållsplats är mer en bekvämlighetsfråga. TV- 
skärmen i ruffen är även kopplad till en fjärrstyrd FLIR D/N kamera, som 
monterad på ena spridaren kan rotera i 360 grader och ger skepparen 
möjlighet att ha koll på färdväg och omgivningar nerifrån ruffen. När 
AXIOM-skärmen är igång kan man också via GPS-appen se samma bild 
hemma i sin padda. 

Så fort båten lämnar hamnen kopplar Kim in autopiloten och ber ung-
domarna, som ligger i förpiken och spelar Super Mario, att kolla färdvägen 
på TV-skärmen. Middagen tar ju lite tid att laga och ska helst vara klar när 
båten just har förtöjts. Det blir en lugn färd till bojviken och bara vid ett 
tillfälle krävdes en manuell justering av kursen för att en mötande motor-
båt sent visade på vilken sida den skulle passera. Det var trettonåringen 
ombord som varnade för det. 

ATT LÄGGA TILL vid en bergsklack är numera busenkelt. I för och akter sit-
ter sensorer, som likt bilarnas backvarnare, talar om hur nära båten är till 
exempel en brygga. Även kölen har ett par lågt placerade sensorer på varje 
sida vilka visar hur botten ser ut 0–7 m i en cirkel runt båtens köl. 

Efter viss rekognosering och val av tilläggsplats mäts avståndet från 
land till den plats där ankaret ska fällas med en handburen lasermätare. 
Värdet förs direkt över till ankarrullens digitala räkneverk. Efter en liten 
sväng kör skepparen sedan sakta mot berget med hoppilandkalle i fören, 
ankaret släpps automatiskt på inställt avstånd och när backvarnaren i 
fören ljuder sträcks ankarlinan upp och växeln läggs manuellt i friläge. 
Svårare än så är det inte. 

Glöm inte att det alltid finns digital support ombord. Om du av någon 
anledning måste lufta bränslesystemet, loggar du in i SBU:s nya digitalise-
rade egenkontrollprogram med filmsnuttar som instruktionsmässigt visar 
hur man luftar en dieselmotor. Klicka dig fram till filmsnuttarna och följ 
bara anvisningarna och är du osäker se filmerna en gång till. 

HUSTRUN KIM OCH barnen hade en jättefin vecka 
ombord och checkade in på sin båtplats som 

planerat men anade inte att mannen hemma 
i bostaden via sin padda hade övervakat och 
ibland justerat både kurs, ankarlinor, TV:s 
kanalinställningar och även kopplat på dragg-

ningslarmet på nätterna. 
Vilken omtanke tekniken medger! 

Det skulle bli sol idag?!

Pantaenius nya  
Allriskvillkor
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

Allt kan hända på sjön! Med Pantaenius som partner har du 
marknadens bästa försäkringsskydd för dig och din båt. Du 
har alltid fast försäkringsvärde och aldrig åldersavskrivningar. 
För många skador som t ex blixtnedslag, har du inte ens 
en självrisk. Med våra nya Allriskvillkor har vi dessutom höjt 
beloppet för assistans till 100 000.- och för ansvarsskador 
till 100 000 000.-.
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