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Helhetsgrepp på miljöfrågorna
BÅTLIVET ÄR PER definition en 
miljövänlig aktivitet. Vi förbru-
kar mindre bränsle under båt-

semestern jämfört med utlandssemester 
och vi orsakar inget onödigt slitage på 
naturen, om vi bär oss rätt åt.

Det är främst vid sjösättning och 
upptagning som vi påverkar miljön nega-
tivt. Giftiga bottenfärger där sådana inte 
behövs, onödiga utsläpp av till exempel 
glykol och onödig spridning av resterna 
efter båtbottentvätt. Det är några exem-
pel på sådant som vi måste bli bättre på.

Miljödebatten har gett upphov till en 
hel flora med forskare och entreprenörer. 
En del är väldigt seriösa, andra är ute i 
egen sak för att tjäna pengar.

Tyvärr finns det ingen som har hel-
hetskoll på vilken påverkan av miljön som 

båtlivet verkligen har. Om till exempel alla 
båtägare i alla lägen tvingas att köra in till 
hamn för att tömma toatanken går det åt 
miljontals liter bränsle för att transporte-
ra toalettavfall. Miljönyttan i ett helhets-
perspektiv är antagligen tveksam.

Andra exempel är olika projekt som 
utan nödvändig kritik lyfts fram som 
seriös forskning. Det räcker inte att låta 
en utvald grupp måla några plankor med 
antifoulingfärg och efter en tid sam-
manställa en rapport. Materialet måste 
vara jämförbart över tid och olika platser, 
urvalsmetoderna väl dokumenterade etc.

Det finns exempel på före detta 
forskare och miljöhandläggare som med 
samma metoder som de tidigare angrep 
båtlivets miljöarbete nu vill ”hjälpa” båt-
ägare att bli mer miljövänliga. Skillnaden 

är att de i sin nya roll vill ha betalt.
För att få ordning på miljöarbetet 

skulle båtorganisationerna, gärna 
med Svenska Båtunionen i spetsen, 
satsa mycket mer på miljön. Anställa 
en miljösamordnare som tillsam-
mans med en bra referensgrupp och 
bra resurser tar fram en helhetssyn på 
båtlivets verkliga miljöpåverkan. 

Resurser finns, nu behövs 
bara viljan. Med resultatet 
av deras arbete skulle vi 
kunna se en verklig och 
hållbar förändring. Läs 
mer på sidorna 10–13.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

Mobil båtbottentvätt - HULLWASHER 

• Validerad mot Hav och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden
• Bättre miljöprestanda och kostnadseffektivitet jämfört andra alternativ
• Minimal vattenförbrukning  
• Genererar inte mikroplaster i våra hav! 
• Ingen beväxning  ger minskat koldioxidutsläpp
• Minskar risken för spridning av invasiva arter 

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information. Telefon: 070 - 398 83 18 

info@ekowasher.com www.ekowasher.com
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ALTERNATIVET FÖR MILJÖOPTIMERAD BÅTBOTTENVÅRD
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