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Svenska Båtunionens miljökonferens 2-3 februari 
2019 
 
Till alla som är intresserade av båtmiljöfrågor inom Svenska Båtunionen och våra 
Båtförbund. 

 

Välkommen till Miljökonferensen                                      
Miljökonferensen inleds i samverkan med Stora Båtklubbsdagen och Båtmässan på Gothia 
Towers i Göteborg lördagen 2 februari kl 14.35. med ett inledande föredrag och sedan besök 
på Båtmässan och gemensam middag på hotellet. Konferensen fortsätter under söndagen 3 
februari på Hotell Heden Liseberg enligt programmet. 
Anmälan till Stora Båtklubbsdagen görs separat via länk på Svenska Båtunionens hemsida 
Program med reservation för ändringar 
 

Lördag 2 februari på Båtmässan, 
Göteborg 
 

14.35 “Båtlivet och maten från 
havet” 
Kjell Nordberg 
Professor vid  Göteborgs universitet och 
verksam inom Institutionen för marina 
vetenskaper. 
 
Startade 2016 ett forskningsprojekt för att 
studera effekterna av avgasutsläppen från 
fritidsbåtar på sediment, musslor och 
ostron. Kjell kommer att presentera 
resultat från projektet efter två somrars 
mätningar. Hur påverkar båtlivet 
matproduktionen i havet och hur ska vi 
kunna samexistera? 
 

15.30 – 15.45 Kort fika 

  

15.45 – 18.00 Besök Båtmässan 
 
Här får du en försmak av sommaren 2019 i 
en trevlig miljö, njut av ett besök 
tillsammans med familj, vänner eller 
båtklubbskompisar! Mässan samlar över 
425 båtar, ett stort utbud av utrustning och 
tillbehör för motorbåt, segling och 
sportfiske. Totalt finns här över 300 
utställare som står till ditt förfogande. 
Inträde till mässan ingår i 
konferensavgiften. 
  

 
 
 

19.30 Gemensam middag på hotell 
Heden  
 
Middag med varmrätt och efterrätt, inkl. öl, 
vin eller alkoholfri dryck.  
 

 
 

 
Söndag 3 mars på Hotel Liseberg 
Heden 
 

09.00 Inledning. SBU:s 
Miljöprograms koppling till 
konferensen           

Harald Mårtensson 
Ordförande för SBU:s Miljökommitté och 
ledamot i SBU:s styrelse. 
 
Vi kommer under konferensen att visa på 
hur de olika punkterna under konferensen 
passar in i det reviderade miljöprogrammet 
och hur vi förväntar oss att det ska vara till 
hjälp för alla, att hitta svar på och 
argument för ståndpunkter, i olika 
miljöfrågor. 
 

 



09.10 Sammanfattning 
Skrovmålet      
Roland Örtengren, SBU:s Miljökommitté 
 
Skrovmålet är projekt som initierats av 
Miljömålsrådet och drivs av 
Transportstyrelsen tillsammans med flera 
andra myndigheter. Målen är att ta fram 
riktlinjer/rekommendationer eller 
föreskrifter om: Användandet av 
båtbottenfärger för fritidsbåtar och hur 
man kommer tillrätta med problemet med 
miljöfarliga färgrester som finns på 
båtskrov och båtuppläggningsplatser. På 
så vis ska  bidrag ges till 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård. 
Åtgärdsförslag ska slutredovisas år 2020, 
men innan dess ska en delredovisning ha 
gjorts 2018. Vid presentationen ges en 
sammanfattning av projektresultaten som 
de redovisats tills nu. 

 

 

09.30 Kopparsymposiet och egna 
mätningar av metaller i vatten        
Roland Örtengren, SBU:s miljökommitté 

 
Kopparoxid är numera nästan den enda 
aktiva substansen i antifoulingfärger som 
för många är nödvändiga för att hålla 
påväxt borta från båtskroven. Men 
användningen är omtvistad och krav på 
förbud förekommer. 
Tyvärr förs diskussionen ofta utan 
faktaunderlag. Här ges en sammanfattning 
av det som togs upp på vårt 
Kopparsymposium 1:a februari.  
Som komplement och underlag till 
diskussionen gjordes egna mätningar, 
finansierade av SBU och SXK, av halten 
biologiskt aktiv koppar i några hamnar i 

göteborgsområdet sommaren 2017 och 
2018. Resultaten visar intressanta resultat. 
  
10.00 Båtmiljöcoacher uppdrag och 
samordning med Miljökommittén            
Peter Karlsson, Verksamhetschef, SBU 

 
Båtmiljöcoacherna är tänkta att vara 
Svenska Båtunionens resurs för att sprida 
vårt kunnande till och vara ett stöd för våra 
båtklubbar gällande båtmiljöfrågor. Vi går 
igenom arbetssätt, förväntningar och tittar 
på tillgängligheten under 2019. 
  
11.00 Fika 
 

  
 
11.20 Ecodriving / Fosilfria bränslen 
/ Bränsleceller 
Hans-Jörgen Alsing, SBU:s Miljökommitté 
 
Eldrift och alkylatbränsle är inga nyheter 
på båtfronten men tål ändå att diskuteras. 
HVO som ett alternativ till diesel blir mer 
och mer tillgängligt, men det som kan 
komma starkt inom några år är vätedrivna 
bränsleceller och vi presenterar det 
senaste som hänt på området. 

  

11.45 Sanering båtbottnar från TBT   
Hans-Jörgen Alsing, SBU:s Miljökommitté 

 
Det finns fortfarande ett antal fritidsbåtar 
med TBT på sina bottnar och dessa måste 
ovillkorligen skrotas eller saneras. 
Eftersom TBT är ett av de giftigaste 
ämnen människan har framställt är det 
också väldigt viktigt att de som råkat bli 
ägare av en TBT-båt inser att de utsätter 
sig för livsfara om de får för sig att skrapa, 
slipa eller blästra sin båtbotten utan 
rigorös skyddsutrustning. 
 



12.30 ”Vad har Svenska Båtunionen 
gjort” och ”vad vill vi fokusera på 
under året” 
 
Vi sammanfattar de olika aktiviteter och 
möten som varit under gångna året och 
vilka resultat vi hoppas att vi uppnått. Nu 
vill vi gärna höra vad ni som deltar i 
konferensen tycker har varit bra och vad 
som ni vill att vi ska satsa på under 
kommande år.  
 

13.15 Sammanfattning. Önskemål 
inför nästa års konferens       
Harald Mårtensson 
 
Nu får ni chansen att ge förslag på hur 
nästa års miljökonferens ska utformas. 
Vilka ämnen ska vi satsa på. Var ska vi 
vara? 
Miljökommittén kommer att delvis ha nya 
ledamöter under nästa år, så nu finns det 
chans till förändringar!  
 

13.30  Avslutning, gemensam lunch 

 
Pris 
Deltagaravgift: 430 kr/deltagare 
I deltagaravgiften ingår deltagande i konferensen lördag och söndag, inträde till Båtmässan, 
lunch, kaffe och ev. konferensmaterial.  
Om du även deltar i Stora Båtklubbsdagen är deltagaravgiften 330 kr.  
Tänk på att anmäla dig till båda evenemangen. Information om Stora Båtklubbsdagen finns 
på www.batunionen.se. 
 

Gemensam middag 
Lördag kl. 19.30 har du möjlighet att delta i gemensam middag på hotell Heden. Pris: 460 
kr/pers inkl. ett glas vin eller öl. Anmälan till middagen görs i samband med anmälan till 
miljökonferensen. 
 

Anmälan 
Anmälan gör i webbformulär som du hittar genom att klicka här eller genom att skriva in 
följande adress i din webbläsare: https://goo.gl/forms/WOCtQvSS0RWYSUIn2 
 
Betalning ska göras vid anmälan dock senast 25 januari via swisch: 123 238 4667, ange 
MK2019 och ditt namn i meddelandefältet eller via bankgiro: 810-4515, ange MK2019 och 
ditt namn. Anmälan är bindande efter betalning. 
 

Boende 
Deltagare i Miljökonferensen bokar och betalar sitt boende själv. Vi har i samarbete med 
Hotel Liseberg Heden tagit fram en rabattkod för deltagare i Miljökonferensen och Stora 
Båtklubbsdagen . Boka ditt rum på www.liseberg.se, ange rabattkod: 15347028 

 
Frågor om miljökonferensen 

Kontakta Harald Mårtensson, harald.martensson@batunionen.se eller SBU:s kansli, tel: 08-
54585960 
 

 

https://goo.gl/forms/WOCtQvSS0RWYSUIn2
https://goo.gl/forms/WOCtQvSS0RWYSUIn2
mailto:harald.martensson@batunionen.se

