
VÄLKOMMEN	TILL	2019	ÅRS	
MILJÖKONFERENS!

Harald Mårtensson SBU Miljökonferens 2019

Här finns några av de presentationer som visades. 

Lämpligt är att läsa rapporten från konferensen parallellt.



Harald Mårtensson SBU Miljökonferens 2019

Program för Svenska Båtunionens miljökonferens 2019

Lördag	2	mars	Gothia	Towers	konferens	rum	R	5-6	

10.00	–	14.30	Stora	Båtklubbsdagen	enligt	särskilt	program		

Miljökonferensen	inleds	med	gemensamt	seminarium	i	anslutning	:ll	Stora	Båtklubbsdagen.	

14.30		Välkommen	och	genomgång	av	programmet		 	 	 	 Harald	Mårtensson		
14.35		Inledande	föredrag:	Båtliv	och	Sjömat		 	 	 	 	 	 Kjell	Nordberg	
	 	 Inst.	marina	vetenskaper,	Göteborgs	universitet.		

15.30	-	13.45		Kort	fika		

15.45	-	18.00		Besök	Båtmässan	

19.30		Gemensam	middag	på	hotell	Liseberg	Heden	 	 	 	 De	som	anmält	sig	



Harald Mårtensson SBU Miljökonferens 2019

Gemensamt seminarium i anslutning till 
Stora Båtklubbsdagen Väst

Båtliv	och	sjömat 

 
Kjell Nordberg  

– Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.  



Våra båtmotorers påverkan på havsmiljön, Båt eller Mat?

Prof. Kjell Nordberg, Inst. f. Marina vetenskaper, Göteborgs univ.



Fritidsbåtar i Sverige

mellan 650 000 och 900 000 sjödugliga båtar i Sverige
85% av våra båtar är av typen småbåtar och dagstursbåtar. 

80% av båtar med motor är bensindrivna

30% mer än 25 år gamla tvåtaktare



HUR SMUTSIGA ÄR VÅRA FRITIDSBÅTAR 
EGENTLIGEN?

Fritidsbåtars föroreningar; fem huvudtyper

1. Giftiga båtbottenfärger (antifouling), metaller och 

organiska miljögifter

2. Avgasutsläpp från båtmotorer (giftiga, cancerogena, 
försurande och gödande ämnen)

3. Båtplatser skuggar, hindrar cirkulationen och 
”kväver” grunda vikar (där vår matfisk växer till)

4. (Toaletter (gödande ämnen, läkemedel m.m.))
5. (Gamla ”båtvrak” på land (giftigt, fult, skräp))
6. (Buller)



1.  Antifouling, påväxt, motverkas 
traditionellt genom giftiga bottenfärger

Föroreningar:

Metaller (Cu, Zn, Pb, Hg...)

Organiska miljögifter (t.ex. 
Irgarol, Butyltenn (TBT, 
DBT, MBT) )



Vad vi finner i marinorna…

Mycket höga halter också i småhamnar, 
som i lilla Sannäs i norra Bohuslän och 
liknande samhällen finns överallt längs 
våra kuster....



DET INFÖRDES KRAV OM RENING
AV SPOLVATTEN

Vi byggde en demo-/kursanläggningen i Sannäs 
2008/2009 för att rena spolvattnet vid 
höstupptagningen av båtar    (Gu och VGR)

Steg 1 med ränna och trekammarbrunnsystem. Steg 2 med reningsverk



Fiskebäckskil, Gullmarsfjorden



Koppar (Cu) i Fiskebäckskilsviken

Varv & 
marina

Punktkälla

Diffusa källor, Själv-
polerande färger?

Nordberg et al., unpublished data

Döda bottnar med 
svavelbakterier



Knäckfrågor…

Varför renar vi spolvattnet alls, kan man undra? 

TBT och Irgarol kan mycket väl motivera !?

Varför inte hårda(-re)  färger som förr, idag sk. racingfärger eller       
fartygsfärger?

Varför finns självpolerande färger alls? (Man måste ju måla om varje år.)



3. Tar upp plats, skuggar  och ”kväver” grunda 
vikar (där flera av våra matfiskar växer upp)

Båtar skuggar botten, pontonbryggor och båtar minskar vattencirkulationen, 
fintrådiga alger växer, ruttnar, förbrukar syre, värmer vattnet, syrebrist, bottenfärgerna 
läcker giftiga ämnen, färgflagor täcker delar av bottnarna

Kanske måste vi nu börja ta bort (små-)båtplatser och förvara båten på vagn?! 
Då behövs bara skönhetsmålning med snäll lackfärg eller inget alls...



igen AVGASER DIREKT I VATTNET
Starka motorer mycket bränsle – och fortfarande väldigt många 
omoderna tvåtaktare, ca. 30% ; mycket avgaser och oljor i vattnet.

Vattnet används som ljuddämpare
Avgaserna med föroreningar släpps orenade ut genom 

propellercentrum, piskas sönder och sprids i vattnet



Innehåller förutom bensin, diesel, smörjoljor även kväveföreningar, 
koloxider, sot, försurande och gödande ämnen, samt

en cocktail av Polycykliska aromatiska kolföreningar 
(PAH), varav många med starkt cancerframkallande och 
mutagena egenskaper

AVGASER

Intressekonflikt?  

Här uppstår lätt en konflikt mellan socioekonomiskt viktiga näringar
båtturism/rekreation och marin föda (vattenbruk/fiskeri) och oförstörd natur 
och hav. 



I de lugnaste vattnen finner vi de fulaste….

Sannäs i   norra Bohuslän, totalt i fjorden, 
500 båtplatser

Hinsholmen, Långedrag, 
Saltholmen, i Göteborg, 3500 
båtplatser



Västbacken

Sannäs

!ordtröskel

…just därför Sannäsfjorden 
och inte de stora hamnarna?

• Ingen industri
• Inga större tätbebyggelser, ingen 

stadsmiljö
• Ingen biltrafik, asfaltbeläggningar, 

vägar, parkeringar 
• Saknar yrkeshamn, yrkestrafik
• Inget oljespill från Nordsjön
• En stor fritidsbåtflotta och många 

besökande båtar 
• Tröskelfjord, med lugna 

sedimentationsförhållanden, 
spåren hittas i bottensedimenten 

djupbassäng

Sannäsfjorden, ett unikt, 
naturligt laboratorium för att 

spåra effekterna av 
fritidsbåtar?



Men vad visste vi om avgaser?

Nästan Inget!! 



Experimentdax



Sediment ett registrerande miljöarkiv

Sedimenten är ett 
”fingeravtryck” på vattnet 
ovanför och dess innehåll



Båtarna syns i 

sedimenten…

PAH Station SSK08-1 SSK08-2,5 SSK08-3 SSK07-4,5 SSK08-6.5 SSK 12-9
Depth 0-1 cm 0-1 cm 0-1 cm 0-1 cm 0-1 cm 0-1 cm

Substance al l  va lues  in µg/kg DW

Naphthalene 2,2 3,3 4,7 7,0 7,0 3,0

Acenaphthene <0.03 0,9 1,3 1,0 1,5 <0.92

Fluorene 1,6 2,3 3,0 3,0 4,4 1,4

Phenantrene 7,4 11 16 22 25 8,4

Anthracene 1,6 2,3 4,1 4,5 4,8 1,9

Fluoranthene 24 32 58 69 71 26

Pyrene 19 26 47 58 58 21

Benso(a)anthracene * 11 16 29 32 37 13

Chrysene * 12 17 28 31 36 13

Benso(b)fluoranthene * 42 50 80 94 108 34

Benso(k)fluoranthene * 15 19 33 45 51 16 Statis tica l  class i fication of current

Benso(a)pyrene * 17 24 41 52 61 19 conditions  (Naturvårdverket 2000)

Dibenso(a,h)anthracene 4,5 5,8 8,9 16 18 5,0 Class  1 No contamination

Benso(g,h,i )perylene 38 50 80 120 144 41 Class  2 Low contamination

Indeno(1,2,3-cd)pyrene * 35 45 72 100 122 39 Class  3 Moderate contamination

Sum 15 PAH 231 304 504 660 750 240 Class  4 High contamination

Sum 11 PAH 223 292 486 630 719 230 Class  5 Very High contamination

* = cancerogenic PAH

Miljöklassning 

av 

polyaromatiska

kolväten (PAH) 

i Sannäsfjorden

Ovan: Stationer 

undersökta längs 

fjordsträckningen. Jfr 

tabell med miljö-

klassningen, där finns 

varje station klassad



Från 2 till 500 
båtplatser
längs fjorden 

Båttrafiken ökar 
kumulativt utåt i fjorden, 
alla vill ut till skären, 
och bubblar då sina 
avgaser på vägen, fram 
och tillbaka

Fantastiska ___ 
naturhamnar, både 
vind- och sjölä.

Tusentals båtar 
besöker eller 
passerar fjorden 
varje sommar

Mussel och ____
Ostronbankar 



kumulativ ökning av PAH:er, med allt fler båtar

Alltså, en 



De aromatiska kolvätena binder till partiklar i 
vattnet, t ex organiska partiklar och plankton.

Vem äter sådana partiklar?!?

Alla dessa…..



Och vem äter dessa i sin tur?

Vi!!



Vad händer mer….

Som sagts…avgaser innehåller förutom bensin, diesel, 
smörjoljor även kväveföreningar, koloxider, sot, försurande
och gödande ämnen…



Syrehalter i Sannäsfjorden, innanför tröskeln 
på sensommaren 

Fisk och andra större bottendjur flyr eller dör 
med mindre än 2 ml/l syre i vattnet



Utbredning av sommarsyrebrist, 
”SVARTA DÖDEN”





Ökad utbredning 
av algtäckta vikar,
(mer näring i vattnet)



1946

2011

Grebbestad



1960-tal

2000-tal

Grebbestad



Sannäs, 1930-talet



Sannäsvykort 1960-tal



Sannäs 2017



Förr





Nu



Alltså, båtavgaserna…..

innehåller bensin/diesel, oljor, kväveföreningar, 
kolmonoxider, koldioxider, sot, polycykliska 

aromatiska kolföreningar m.m…..

d.v.s en giftig cocktail av PAH:er, 
dessutom försurande och 

gödande ämnen som sprids där vi 
hämtar vår föda!

VIKTIG FRÅGA: Hur påverkar detta vår mat 
som produceras och konsumeras från 

samma områden?



Så vad gör vi ?

Mat eller Båt?

Tar reda på det förstås!!!



FRITIDSBÅTAR och BÅTTURISM och dess  
INVERKAN PÅ SKÄRGÅRDSMILJÖN 

VIKTIGA MARITIMA NÄRINGAR i 
SAMEXSISTENS? 

Ny Forskning,  Nya Kunskaper, 
Nya verktyg?



en kumulativ ökning av PAH:er, med allt fler 
båtar längs fjordsträckningen

I sedimenten, 

Ny forskning: Kan vi se samma trend i ostron och 
blåmusslor?



Fritidsbåtars inverkan på skärgårdsmiljön 
ett samarbetsprojekt om hållbart båtliv 

Bättre planeringsunderlag till havs- och kustområden. 
Olika maritima näringsverksamheter måste kunna 

samexistera

Aktiv samverkan mellan universitet, myndigheter och intresseorganisationer. 

Projektet inkluderar naturvetenskaplig grundforskning (sedimentologi/ 
geologi, oceanografi, kemi, ekotoxikologi, juridik, marknads- och 

attitydundersökningar, oceanografiskt modelleringsarbeten, GIS-verktyg och 
underlag för havsplanering och ev. nya lagförslag

* * *



• Styrgrupp
Prof. Kjell Nordberg Mar.Geo/Gu (koordinator/projektledare), Prof. Lena Mossberg, 
Handels/GU; Jessica Hjerpe Olausson VGR; Tina Ehn, politiker VGR ; Elenor 
Loyd/Sandra Brantebäck Lst.; Mats Svensson, HaV; Annika Lindell TspSt.; Carl 
Dahlberg TillvNBoh; Ulrika Marklund Miljö/Orust kommun.
• Projektgrupp
Prof. Kjell Nordberg Mar. Geo/Gu (koordinator/projektledare); Dr Jeanette Hauff, 
Handels/Gu; Dr Staffan Lundstedt & Dr Lisa Lundin, Miljökemi/Umu; Prof. Katarina 
Abrahamsson, Mar. Kemi/Gu; Prof. Malin Celander, Ekotox/Gu; Dr Fredrik Lindberg, 
GIS/Geov/Gu; Prof. Göran Björk, Mar. Oceanogr/Gu; Prof. David Langlet, Aron 
Westholm, Handels/Havsrätt/Gu; Dr Friederike Sevilla Ziegler RISE; Niklas Hansson, 
HaV; Johanna Jellinek, Lst O; Dr Sarah Josefsson, SGU
• Referensgrupp
Bengt Bivrin, politiker, Strömstad; Hans Schub, politiker Tanum; Arne Lindström, Orust 
Kretslopps Akademi/Orust e-boats; Karl Johan Smedman, Koster/Ostrea; Bengt 
Gunnarsson, RenaHav; Bo Hallgren, Sotenäs kommun; Karin Ohls, Miljö/Tjörns 
kommun; Sara Ejvegård, Miljö/Stenungsunds kommun; Linda Bell & Frida Eriksson, 
GRKom; Anders Svedberg, Turistrådet Västsverige, Maritim Affärsutveckling; Boel 
Lanne, Naturskyddsföreningen; Ingela Sörqvist, VRBK; Mats Eriksson, VD, 
SWEBOAT, Harald Mårtensson, Svenska Båtunionen; Lars Ulmestrand, 
Marinlinjen, Grebbestads Folkhögskola. 

Projektorganisation



Detta vill vi göra och veta mer om…

KUNSKAP; Miljökemiska analyser av sediment, vatten, 
ostron och musslor, oceanografiska ström-mätningar och 
modell för fysisk av spridningen av PAH:er

Modellering av förändringar i båtaktiviteter; antal, storlek, 
hastighet, bränslen, motortyper och resultat av ev. nya 
regler och båthållande. 

Veta hur turistnäring, båtägare, havsodlare och fiskare 
tänker om detta, alltså attitydundersökningar. 

Utveckla användarvänligt GIS-verktyg för att 
modellera och visa effekterna av fritidsbåts-aktiviteter. 
Spridningen av PAH:er till havs-bottnarna och till mat. 

SKAPA NYA OCH BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR HAVSPLANERARE baserat på fakta



MODELLOMRÅDE, nationellt och 
regionalt användbart

VAR? vi tror HÄR 

Sannäsfjorden

Grebbestad

7km

Samma klimat (vind, 
nederbörd, temp) bara 
7km skiljer i avstånd, 
Grebbestad urban, 
bilar, asfalt, stora 
mängder båtar och 
besökande, mer öppet 
som liknar mer 
Hinsholmen, Björlanda 
och andra… Litet 
område, få båtar, vi 
kan ”intervjua alla”, 



SPMD

ADCP, strömmätning

CTD

Burutsättningar i juni. Ostron och musslor filtrerar vattnet och äter 
och registrerar vad som finns i vattnet. Även en passiv provtagare 
(SPMD) fästes på burarna. ADCP:er (strömmätare) i sjön. Burar 
och instrument tas sedan upp i mitten av augusti, efter 
båtsäsongens kulmen 

Sediment

Gyttja bland bergen,
atmosfärsbidrag

Salt, temp O2



Sannäs & Grebbestad
Färgade pilar – båtars färd
Vit = burar & sedimentBåträkning från morgon till kväll



Stationer i Sannäsfjorden

Burar, SPMD, sediment 
Strömmätare 
Ostron/musselbank
Båträkning

Referensstation, 
rel. opåverkad

20 000 båtar

11 000

8000 båtar

8 000 



Grebbestad - Tanum Strand,  Burar, SPMD och sediment        Strömmätare (ADCP) 
Båträkning 

40 000 båtar 
passerade under 
5 veckor



Sannäsfjorden

Refe
re

ns

Grebbestad

PAH:er i sediment, Ostron, Musslor och Vatten (SPMD)

Sediment Ostron

Musslor Vatten (SPMD)



Vatten, musslor och ostron har olika sammansättningar av
PAC. Gult = vatten, Blått = ostron, Rött = musslor

Ostron

Mussla

Vatten

Principalkomponent analyser (PCA)



Sediment
Ostron
Mussla
Vatten



kumulativ ökning av PAH:er, med allt fler båtar

Igen, den tidigare Sannäsprofilen 2012 



2016-2017

Sannäs

Yttre delen

utanför



Upwelling?



Grebbestad hamnen till Tanumstrand i söder



Sannäsfjorden Grebbestad

GRÄNSVÄRDEN



Provtagning PAH, gyttja/torv 
2018 06 28, Kjell Nordberg och Göran Björk

1 Sövall 30 möh

2 Kämpersvik 20 möh

3 Vettemyrberget 60möh

Grebbestad

Kämpersvik

Atmosfärsnedfall



2. Kämpersvik
20 möh
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Atmosfärsnedfall… Gyttjepölar uppe bland bergen

Möjligt att korrigera
de marina PAH-profilen



Hastighet i Ost-Västslig 
riktning i ytan från 
modellen vid västlig vind Hastighet 

(m/s)

OCEANOGRAFI



Viktigaste resultat och status från 
oceanografiska undersökningar

Vattnet i Sannäsfjorden och i 
skärgårdsområdet utanför rör sig relativt 
långa distanser på kort tid (typisk 1-2 
km/dygn) vilket gör att föroreningar bör 
spridas effektivt över området. 
Uppehållstid 0-10m, ca 6 dygn.

I sundet upp mot Grebbestad (utanför 
Tanumstrand) finns en stark 
dominerade fram och återgående 
rörelse med periodtid på ca 2 dygn och 
hastigheter på ca 0.2 m/s som ger ett 
effektivt vattenutbyte i viken utanför 
Grebbestad.



en kumulativ ökning av PAH:er, med allt fler 
båtar längs fjordsträckningen

I sedimenten, 

Kan vi se samma trend i ostron och blåmusslor?



Metylerade PAH:er



OSTRON Grebbestad



Sannäs



Grebbestad



Hur bestäms PAH:ernas ursprung? 
En kombination av alla spatiala data:

1. sediment, biota, SPMD och 
oceanografisk modellering. 
2. Kvoter mellan PAH:er, massbalans-
modeller, ger ursprung.
3. Sedimentkärnor från land
4. Långa sedimentkärnor (2-3st) för 
temporal dokumentation
5. Kompletterande CTD, ADCP data 
och SPMD 25 veckors dokumentation, 
april-nov 2018 

Den nära forskningsframtiden
PAH

Metaller



Intressekonflikt?  Turism/rekreation,  Vattenbruk/fiske 
eller orörd natur 

Knäckfrågor:
• Bör båttrafiken begränsas där ostron, musslor, skaldjur, fisk och alger skördas 

för försäljning eller konsumtion? 

• Bör man begränsa produktionen av marin föda i attraktiva skärgårdsområden?

• …eller kan näringarna förekomma sida vid sida?

• Måste vissa motorer eller drivmedel då förbjudas/ avvecklas med morötter?

• När kommer el-båtarna?

• Måste vi börja ta bort småbåtshamnar, restaurera viktiga vikar, barnkammare 
för fisk…, och sjösätta bara när båtarna används?

• Skall vi bygga sjösättningsramper och p-platser istället för båtplatser?

• Hur uppnås acceptans för ev. obekväma beslut?



Viktigt mål: både Båt och Sjömat!

Projektets hemsida: www.gu.se/batochsjomat



Preliminära indikationer

• Förhöjda PAH-halter i sedimenten, ibland höga och passerar med 

marginal gränsvärden och klassas som akuttoxiska (klass 5)

• I biota; Musslor och Ostron väldigt olika, blåmusslorna bättre 

indikator för PAH:er under och efter båtsommaren. Ostronen 

mindre påverkade (med undantag) men alla har högre halter i 

trafikerade områden

• Båt eller Mat? Ja det verkar gå både ock!! Men där det är väldigt 

trafikerat bör skördar undvikas för säkerhets skull… det finns också 

något som kallas cocktaileffekt…

• somrarna 2016 och 2017 var ynkliga båtsomrar med få båtar och 

intermittent trafik!!! Så vad mätte vi på egentligen?



så Bon appétit!!
tills vi vet mer...

Men glöm inte bort algtoxinerna…. ;-)

TACK!!



Harald Mårtensson SBU Miljökonferens 2019

Program för Svenska Båtunionens miljökonferens 2019
Söndag	3	mars,	Hotell	Liseberg	Heden.		

09.00		Inledning,	konferensens	koppling	:ll	Miljöprogrammet		 Harald	Mårtensson		
09.10		SammanfaHning	Skrovmålet		 	 	 	 	 	 	 	 	 Roland	Örtengren		
09.30		Kopparsymposiet	och	Egna	mätningar	av	koppar	i	vaHen		 Roland	Örtengren		
10.00		Båtmiljöcoacher	uppdrag	och	samordning	med	MiK		 	 Peter	Karlsson		
11.00		Fika		
11.20		Ecodriving	/	Fosilfria	bränslen	/	Bränsleceller		 	 	 		 Hans-Jörgen	Alsing	
11.45		Sanering	båtboHnar	från	TBT	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hans-Jörgen	Alsing		
12.10		”Vad	har	Svenska	Båtunionen	gjort”	och	 
	 	 ”vad	vill	vi	fokusera	på	under	året”	 	 	 	 	 	 	 Alla		
12.35		SammanfaHning. 
	 	 Önskemål	inför	nästa	års	konferens,	avslutning		 	 	 	 Harald	Mårtensson	 

13.00		Gemensam	lunch		
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SBU – Miljökommittén (MiK)

Sammankallande: Harald Mårtensson, Linghem 

Ledamöter:    Hans-Jörgen Alsing,  Söderhamn  
        Kristina Carlstedt, Norrköping 
        Jimmy Dominius, Hägersten 
        Bengt Hallberg, Umeå 
        Roland Örtengren, Kungsbacka 
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Svenska Båtunionens Miljöprogram.
Reviderat och antaget av Unionsstyrelsen 2018-11-17

Konferensens koppling till Miljöprogammet. 

”Båtliv och sjömat” kan härledas till punkterna 6, 7, 8 och 9. 
”Sammanfattning Skrovmålet” kan härledas till punkterna 6, 8 och 9. 
”Kopparsymposiet och egna mätningar” kan härledas till punkten 9. 
”Båtmiljöcoachernas uppdrag ….” kan härledas till punkten 4 och 5. 
”Ecodriving, fossila bränslen …..” kan härledas till punkterna 7 och 10. 
”Sanering båtbottnar från TBT” kan härledas till punkterna 6 och 9  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Statistik från Naturvårdsverket över utsläpp av koppar 

Figur 3. Årlig tillförsel av koppar till vatten fördelat per källa. 

Den totala belastningen av koppar på vatten är ca 180 000 kg/år och bidraget från skogs- och jordbruksmark samt via dagvatten är av 
störst betydelse. Utsläppen från punktkällorna (avloppsreningsverk och industrier) står för ca 10 % av den totala belastningen av koppar 
på vatten, se figur 3.  (Uppdaterad 2016). https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Utslapp-till-vatten/Dataunderlag/Utslapp-av-metaller/ 
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Statistik från Naturvårdsverket över utsläpp av koppar 

Figur 4. Årlig tillförsel av koppar till vatten fördelat per vattendistrikt och källa. 

Belastningen av koppar på vatten, fördelat per vattendistrikt och källa presenteras i figur 4 nedan. Bidraget från dagvatten och 
jordbruksmark är av större betydelse i de södra vattendistrikten medan läckage från skogsmark och övrig mark (myr, fjäll och öppen 
mark) bidrar mer i de norra distrikten. Industrier utgör procentuellt sett en liten källa till koppar i samtliga fem vattendistrikt. Största 
utsläppen av koppar sker i Bottenhavets vattendistrikt motsvarande ca 10 % av den sammanlagda belastningen. Bidraget från 
avloppsreningsverk är procentuellt låg i de norra och västra distrikten, men av större betydelse för Östersjöns två vattendistrikt. 
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IVL rapport: B2013, Anders Jönsson, november 2011

Figure 15. Flows of  Cu in Kg/year: total atmospheric deposition (black arrows), storm water runoff   
from roads (grey pipes), Lake Mälaren discharge to Saltsjön in brackish Baltic Sea (light blue arrow),  
treated sewage water from WTPs (dark blue pipes), burial in sediments (dark yellow arrows). 
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Statistik från Naturvårdsverket över
utsläpp av koppar till luft 1990 - 2017 i ton



Harald Mårtensson SBU Miljökonferens 2019

Statistik från KEMI för 1992 - 2017 i ton
över försålda kopparbiocider för antifoulingprodukter och tryckimpregnering
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Statistik från KEMI för 1992 - 2017 i ton
över försålda biocider för antifoulingprodukter
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Skrovmålet -  
Expertsymposium om koppar och 
egna mätningar av koppar i vatten

Erfarenheter	och	hur	kan	vi	påverkas	 

 
Roland Örtengren



Aktuellt om miljö
Sammanfattning av Skrovmålet

Kort presentation av 

Tillkomst

Mål

Läget

Mötet 7/2 i Göteborg

Förbud mot antifoulingfärg?

2019-02-03 Roland Örtengren



Miljön är allas ansvar

• Lagarna finns i Miljöbalken (7 delar), och i

• Förordningar och föreskrifter

• Tillsynen utövas av 

Naturvårdsverket,

Havs- och vattenmyndigheten, 

Transportstyrelsen

länsstyrelserna, andra statliga myndigheter 

kommunerna
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Miljön är allas ansvar

Härutöver har riksdagen beslutat om

• Ett generationsmål,

• de16 Miljömålen, och 

• ett tjugotal aktuella etappmål, samt

• Att genomföra FN:s Agenda 2030

2019-02-03 Roland Örtengren



Miljön är allas ansvar
• Riksdagens definition av generationsmålet.

• Generationsmålet är ett inriktningsmål för 

miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de 

värden som ska skyddas och den 

samhällsomställning som krävs för att nå önskad 

miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös 

miljöpolitik i Sverige, inom EU och i 

internationella sammanhang. Generationsmålet 

är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 

samhället.

Inget framtida fotavtryck
2019-02-03 Roland Örtengren



De 16 nationella miljökvalitetsmålen

• Antogs 1999 (mål 1-15) och 2005 (mål 16) av Sveriges riksdag.

Anger vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, vilket för de allra flesta målen 

är 2020. Syftet med målen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt.

• 1. Begränsad klimatpåverkan

• 2. Frisk luft

• 3. Bara naturlig försurning

• 4. Giftfri miljö

• 5. Skyddande ozonskikt

• 6. Säker strålmiljö

• 7. Ingen övergödning

• 8. Levande sjöar och vattendrag

• 9. Grundvatten av god kvalitet

• 10. Hav i balans samt levande

kust och skärgård

• 11. Myllrande våtmarker

• 12. Levande skogar

• 13. Ett rikt odlingslandskap

• 14. Storslagen fjällmiljö

• 15. God bebyggd miljö

• 16. Ett rikt växt- och djurliv

(Se Wikipedia för utförligare beskrivning)

2019-02-03 Roland Örtengren



Miljön är allas ansvar

• Riksdagens beslutade 16 Miljömål är 

vad myndigheter och berörda 

organisationer ska arbeta för att uppnå

• Delmål ska vara uppnådda år 2020 

• Se https://www.miljomal.se/Miljomalen/

2019-02-03 Roland Örtengren



Miljömålsberedningen

• Beredningen inrättades 1 juli 2010 för att nå bred politisk 

samsyn kring miljöfrågorna.

• Syftet är att ge regeringen råd om hur generationsmålet 

och miljökvalitetsmålen kan nås på ett sätt som är 

kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Miljömålsrådet

• Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka de 

berörda myndigheternas roll i genomförandet av 

miljöpolitiken. 2016 är Miljömålsrådets första år.

Första mars 2016 lyfte Miljömålsrådet fram 44 

samverkansåtgärder.

• Ta fram åtgärder och intensifiera arbetet
– Tanken är att bidra till att miljömålen uppfylls och att 

stärka samarbetet mellan myndigheterna så att vi kommer 
bort från stuprörstänkande och kan lösa målkonflikter, säger 

Maria Wetterstrand, Miljömålsrådets ordförande.

2019-02-03 Roland Örtengren



Sverige och Agenda 2030

FN antog 2015 resolutionen 

• Transforming our world: The 2030 Agenda for 

Sustainable Development

• Innehåller en 15-årig agenda för långsiktigt hållbar 

ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till 

att bl.a. bekämpa fattigdom och hunger i hela världen

• Agenda 2030 består av en politisk deklaration, 17 mål 

och 169 delmål samt förutsättningar och åtgärder för 

genomförande, uppföljning och översyn.
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De 17 globala målen

Bland de 17 globala målen för hållbar utveckling finns

• 1. Ingen fattigdom

• 2. Ingen hunger

…

• 12. Hållbar konsumtion och produktion

• 13. Bekämpa klimatförändringen

• 14. Hav och marina resurser

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

2019-02-03 Roland Örtengren



Agenda 2030-delegationen

Även för Agenda 2030 arbetet tillsatte regeringen en 

kommitté i mars 2016

Agenda 2030-delegationen har i uppdrag att

• föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen,

• främja informations- och kunskapsspridning,

• förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika 

samhällsaktörer.
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Miljömålsrådet

Integrera miljömålen med de globala målen 

• Miljömålen behöver tas tillvara och integreras med 

genomförande och uppföljning av de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

• Det är viktigt att inte fastna i diskussioner utan att 

fokusera på att få saker att hända. 

Detta är två slutsatser från Miljömålsrådets möte

29 november 2016. 

2019-02-03 Roland Örtengren



Miljömålsrådet

Ytterligare

• Systematiskt miljöarbete

• Stimulera till miljösmart (=hållbar) konsumtion 
(7 fokusområden)

Hållbar utveckling (med i Regeringsformen)

– Ekologisk 

– Ekonomisk

– Social

(Bruntland-kommissionens rapport 1987)

Långsiktigt hållbart resursutnyttjande

2019-02-03 Roland Örtengren



Miljömålsrådet

• Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2016

(skrift 70 sidor)

• http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljo

malsradet/2016/atgardslista-2016.pdf
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Miljömålsrådet

Från åtgärdslistan

• Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester, sid 57

• Det här ska vi göra

Vi ska ta fram riktlinjer/rekommendationer eller

eventuellt föreskrifter om användandet av 

båtbottenfärger för fritidsbåtar, samt hur man kommer 

tillrätta med problemet med miljöfarliga färgrester som 

finns på båtskrov och båtuppläggningsplatser

• Så här ska vi genomföra åtgärden

Vi ska etablera en arbetsgrupp som ska arbeta med

frågeställningarna 2016 - 2018

2019-02-03 Roland Örtengren



Skrovmålet

Ta fram åtgärder och intensifiera arbetet

• Målet är att minska användandet och förekomsten av 

otillåten båtbottenfärg på fritidsbåtar, vilket leder till 

minskad negativ miljöpåverkan av gifter. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batl

ivets-miljofragor/Ren-batbotten/skrovmalet/

2019-02-03 Roland Örtengren



Skrovmålet

Ta fram åtgärder och intensifiera arbetet

• Transportstyrelsen föreslår att:

• En workshop hålls i höst (2016-10-18--19) med mycket 

brett deltagande för att skapa delaktighet och möjlighet 

att föra fram synpunkter 
(http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-

miljofragor/Ren-batbotten/skrovmalet/nationell-batmiljokonferens-2016/)

• En kunskapssammanställning tas fram, liksom en 

sammanställning av tillämpliga regler och 

utifrån detta se vad som saknas och 

vilka insatser som behövs

2019-02-03 Roland Örtengren



Dagordning 7/2 2018

• Föregående möte 11 september 2017

• Sammanställning fakta – Lägesrapport konsult 

Fredric Engelke

• Resultat Konferens båtbotten Stockholm 4-5/12 2017

• Kommande aktiviteter i projektet – Vad blir nästa 

steg?

• Samverkan och diskussioner med båtorganisationer

• Övrigt

• Nästa möte

2019-02-03 Roland Örtengren



Gifter på båtuppställningsplatser

• Främst TBT. Läcker fortfarande ut trots förbud 

sedan 1981

• Inte så farligt i bottensediment 0 - 2 cm, 

på vissa platser, mindre i naturhamnar, 

spolplatser högt. 

• Rapporter kommer

2019-02-03 Roland Örtengren



Samverkan med 

båtorganisationerna
SBU, SXK, SSF

• Synpunkter framförda vid mötet 2016-08-31

Se protokollet

• Miljöprogram SBU

• PM – Om kunskapsbehov på båtmiljöområdet

• SXK kritisk till de 6 metoderna

• Kopparsymposium 2019-02-01

2019-02-03 Roland Örtengren



Förbud mot antifoulingfärg ?
• Hav och vattenmyndigheten

• Kemikalieinspektionen

• Miljösamverkan i Stockholms län

Alla skriver att de har som mål att få bort

antifoulingfärger (giftfärger) från båtskroven 

Miljösamverkan Stockholms län: 

På sikt ska användningen av giftiga båtbottenfärger

upphöra i Stockholms län

Genom information och rådgivning försöker vi att

få igång en attitydförändring hos båtägarna. 

Fokus ska flyttas från att minska skadan av läckaget

till att stoppa det helt. Flera klubbar har förbud!

2019-02-03 Roland Örtengren



Koppar godkänt av EU
Augusti 2016 

• Efter noggrann vetenskaplig utvärdering av 

användningen av påväxthindrande ämnen inom EU:s 

biocidproduktförordning 528/2012, har ECHA:s

biocidproduktkommitté fastställt att 

• dikopparoxid, koppar-tiocyanat och belagda 

kopparflingor är godkända som aktiva ämnen i 

antifoulingfärger på fartyg och fritidsbåtar.

2019-02-03 Roland Örtengren



Koppar godkänt av EU
Augusti 2016 

• Dessa antifoulingprodukter får användas av både 

professionella och icke-professionella brukare. 

• Dessa föreningar är de enda kopparföreningar som har 

fått godkännande hittills och 

• Det är de former av koppar som oftast används i 

nuvarande påväxthindrande färger, antingen som enda 

biocid eller i kombination med en co-biocid.

• Tillverkare måste söka nya tillstånd från 2018.

• Tillstånden kommer att gälla i minst tio år (till 2026).

2019-02-03 Roland Örtengren
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Så fungerar koppar i 
bottenfärg

• Effekten sker i gränsskiktet mellan färg 

och vatten

• Genom mer forskning kan verkan 

optimeras och ge mindre färgläckage och 

bättre frånstötning

• Bättre än att ersätta koppar med nya 

preparat med okänd långtidsverkan

2019-02-03 Roland Örtengren



Källor till koppar i Östersjön
• Det sägs att kopparutsläppen från bottenmålade sjösatta 

båtskrov inte är små: Enligt beräkningar i 

forskningsprojektet SHEBA 57 ton per år.

• Är det mycket? Nej relativt sett enligt beräkningen nedan

• Andra källor (inte så lätta att hitta)

– Handelssjöfarten 300 ton enligt SHEBA-projektet

– Tillförsel från älvar 1 870 ton* 

– Tillförsel från luften 1 200 ton*

– Summa 3 427 ton per år inklusive fritidsbåtarna

• Genom förbud mot koppar på fritidsbåtar skulle 

belastningen minska med 1,7 procent.

*Progress report on cadmium, mercury, copper and zink, 

Baltic Sea Environment Proceedings No. 24, HELCOM 1987.
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Andra aktuella frågor

• Invasiva arter 

• Fortsatt spridning av TBT (trots förbud sedan 1993)

• Sanering av båtuppställningsplatser

• Skrotbåtar

• Havsplanering

2019-02-03 Roland Örtengren



Tack!
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Ecodriving / Fosilfria bränslen / Bränsleceller

Hans-Jörgen Alsing



Minskade utsläpp med bränslecellsteknik 
 Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik kan de lokala 

utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar från transportsektorn 
minskas radikalt.  
Utsläppen från en bränslecell tillsammans med vätgas är rent vatten.  
En bränslecell är ungefär dubbelt så energieffektiv som en förbränningsmotor 
om den används i en vanlig bil. 
Moderna batterier har ännu mindre energiförluster än bränsleceller.  
Dessa tar dock tid att ladda och väger relativt mycket. Att kombinera batterier 
och bränsleceller kan därför vara fördelaktigt inom flera områden, inte minst 
fordon. 

	



Vätgasen är nog bäst i väldigt många lägen  

Även om vätgas som produceras från fossila 
energikällor medför en miljöpåverkan är det en 

fördel att koldioxidutsläppen kan avskiljas redan i 
produktionsanläggningen. 

 
	
	



Transporter och mellanlagring av förnybar energi är 
de bästa användningsområdena. 
 

• För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs 
emellertid en energiomvandlare. 

• En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan 
användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet.  

•  Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som 
kan tas om hand.  

• Verkningsgraden hos en bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kan 
kompensera för den energiförlust som uppstår då vätgasen tillverkas. 

	



Så här fungerar en bränslecell 



Är vätgas och bränsleceller ett säkert framtidskoncept? 

 
	

Vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången till ett 
hållbart energisystem.  
 

Vätgas och bränsleceller kommer att bli en reell ersättning för fossila 
bränslen och traditionell förbränningsteknik 
 

Detta ger efterfrågan på nya komponenter, system- och 
marknadslösningar. 
 

Möjligheterna för regional utveckling och nya arbetstillfällen är stora.  
 

Tidiga initiativ ökar Sveriges och regionens chanser att vara en stark 
aktör i framtiden. 



Tekniken som gjorde bränslecellen 90 procent billigare 
 •  Toyotas ingenjörer har pressat kostnaderna för bränslecell och trycktank med mer än 90 

procent. Sedan räknar man med att halvera den återstående kostnaden när serieproduktionen 
startar nästa år. Dessutom uppger Toyota att man har förbättrat verkningsgraden och löst de 
tekniska problemen med kallstart och livslängd på bränslecellen. 

•  Arbetet har handlat om att förenkla konstruktionen, minska mängden platina (från 100 till 30 
gram per bränslecell), använda material som är enklare att massproducera, och sedan göra hela 
paketet mer kompakt. Ett av problemen har varit att klara att starta bilen vid frysgrader. 
Lösningen blev att återföra värme som torkar ut membranen i bränslecellen, och bilen startar nu 
vid -30°C. 



Forskare på Chalmers ligger i framkant 

• Forskare på Chalmers har utvecklat ett material som kan minska 
kostnaden för bränslecellsstacken i en vätgasbil med upp emot 35 
procent. Det högpresterande materialet efterliknar en struktur i 
hemoglobin, det protein som finns i röda blodkroppar hos människan. 
Resultaten presenterades nyligen i Journal of Power Sources.  

•  Det ser ut som pulveriserat kol. Inget avslöjar att det svarta pulvret har 
egenskaper som gör att det kan tävla med en av världens dyraste 
metaller. Materialet har tagits fram av forskare på institutionen för 
kemi och kemiteknik på Chalmers, och dess egenskaper är 
skräddarsydda för att ersätta ädelmetallen platina i bränslecellens 
katalysator. 



 Platina är en god katalysator, och sökandet efter en ersättare som kan leva 
upp till förväntningarna har pågått under lång tid. Redan 2002 påbörjade 
forskargruppen sitt arbete, under ledning av professor Anders Palmqvist. 
  
Vi ser inte platina som ett resursmässigt hållbart alternativ och dess höga 
kostnad motverkar dessutom storskalig användning av den energieffektiva 
bränslecellsteknologin, säger Anders Palmqvist. 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 	



Den 18 maj 2018 presenterar doktoranden Caroline Janson sin avhandling som 
behandlar de aktiva sätenas utseende och funktion, samt hur framställningen av 
materialet kan förbättras 

•  Fakta om materialet 
• Materialet som tagits fram på Chalmers tillverkas som ett pulver. För 

applicering i bränsleceller blandas pulvret med lösningsmedel till ett 
bläck som trycks på ett av skikten i bränslecellen. Patent söktes 2010, 
idag är det godkänt i fem länder. 

• Enligt IVL – Svenska miljöinstitutet orsakar tillverkningen av ett 
litiumbatteri koldioxidutsläpp på mellan 150 och 200 kilo per kWh. 
Detta innebär att en bensindriven mellanklassbil kan köra mellan 5000 
och 7000 mil innan den har släppt ut lika mycket koldioxid som bara 
tillverkningen av batterierna orsakar. 





Forskare vid Linköpings Universitethar tagit fram 
bränslecell som drivs av lignin 
 



Nytt material ger billig vätgasproduktion 
NYHET Publicerad 2018-02-21 
 Nu har forskare på KTH visat att det med hjälp av ett nytt och billigt  material går att producera vätgas både billigt och storskaligt.     Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator 
som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. 
  
Det är i detta system ett av de största problemen återfinns, och som 
forskare nu tittat närmare på. De material som hittills möjliggjort 
utvinningen har nämligen varit via metalliska grundämnen 
som platina, rutenium och iridium. Dessa metaller är alla mycket dyra. 
 
 



Höga kostnader för att kommersialisera vätgas 
 
Att kommersialisera vätgas som energibärare har hittills  
varit svårt på grund av den höga kostnaden och att 
energiomvandlingen hittills varit ineffektiv, säger Peili 
Zhang, en av KTH-forskarna som varit involverad i arbetet. 
 
Nu har forskarna, med professor Licheng Sun i spetsen, 
kommit fram till att de dyra platinametallerna kan ersättas 
med ett betydligt billigare material bestående av nickel,  
järn och koppar. 
 
Den nya legeringen kan användas för att spjälka vatten till 
vätgas. Katalysatorn blir mer effektiv än de tekniker som finns 
idag, och betydligt billigare. Detta kan möjliggöra att det finns en 
ekonomi för storskalig vätgasproduktion baserad på denna 
teknik, säger Peili Zhang. 
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Vad har Svenska Båtunionen (MiK) gjort det gång året

Miljöarbete 
 Antalet miljöfunktionärer i båtförbund och båtklubbar registrerade i BAS 

uppgår vid årets slut till 358 st.  
Vid miljökonferensen deltog 28 funktionärer.  
Provtagning och analyser av metaller i vattnet i två hamnar inom 
Göteborgsområdet har genomförts i samarbete med Svenska 
Kryssarklubben. Prover har även tagits av dag- och regnvatten.  
SBU har deltagit vid ett antal informations- och miljömöten  
runt om i landet.  
Havstulpanvarningen har omarbetats.  
Lämnat synpunkter på förslag om nya regler för avfallshantering i EU.
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Vad har Svenska Båtunionen (MiK) gjort det gång året
Miljökommittén  
 Kommittén har hållit 10 möten under året.  

Miljöprogrammet har reviderats under året.  
Frågan om sanering av båtskrov med tributyltenn (TBT) färgrester  
har behandlats, men ännu inte resulterat i någon handfast handledning.  
Kommittén har tagit del av kommuners tillsyn av båtklubbar och  
lämnat råd inför uppföljningen.  
Kommitténs ledamöter har deltagit i ett antal möten både lokalt och på 
riksnivå inom miljö- och vattenförvaltning.  
Planering och genomförande av ett miljösymposium om koppar  
sker tillsammans med Svenska Kryssarklubben och DGE mark och miljö.  
Vi har diskuterat egna skrovmätningar med XRF med Swedboat.  
Vi har diskuterat kompetens-profil för anställning av miljö-expert.  
Gjort studiebesök hos Jotun tillsammans med SXK. 
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Vad har Svenska Båtunionen (MiK) gjort det gång året

Miljökommittén, ett urval externa möten under 2018:  
 Skrovmålet 7 februari 

Båtmiljörådet 8 februari, 1 juni och 14 december  
Havs- och vattenmiljörådet 17 april 15 november  
Havsmiljöns tillstånd och hållbar utveckling i Kvarkenregionen 12-13 mars  
Vänertinget 19-20 mars 
Studiebesök riksdagen 25 april  
Havs- och vattenforum 16-17 maj 
Kvarken miljöexkursion 30 oktober  
Vattenkonferens i Skellefteå 14-15 november  
Vattendagarna Stockholm 21-22 november  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Vad har Svenska Båtunionen (MiK) gjort det gång året

Båtmiljöcoacher  
 Båtmiljöcoacherna som verkar inom båtklubbar och förbund  

har varit en del projektet ren botten utan gift.  
Miljöarbetet sker både lokalt och genom föredrag vid olika  
båtförbunds möten och verksamheter.  
SBU:s engagemang i olika miljöfrågor har bl.a. medfört att  
sammankallande för Södra Bottenvikens Kustvattenråd hämtats  
ur vår numerär.  
Båtmiljöcoacherna har en viktig funktion som komptensresurs  
för alla våra båtförbund och båtklubbar inom båtmiljöområdet. 
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Vad vill vi fokusera på under året
Miljökommittén  
Att vara SBU:s interna expert i miljöfrågor. 
Planera och genomföra en årlig miljökonferens för båtförbundens 
miljösamordnare tillsammans med båtmiljöcoacherna. 
Att medverka vid drift och underhåll av båtmiljö.se. 
Att besvara frågor som ställs via miljo@batunionen.com.  
Besöka och informera Båtförbund vid båtklubbsträffar. 
Att representera SBU i Båtmiljörådet och Havs- och vattenmiljörådet.  
Vid behov uppdatera miljöplanen. 
Ta fram handledning för sanering av båtbottnar. (Inväntar Transportstyr.) 
Fortsätta att mäta metaller i vatten för få en längre mätserie. 
Att besvara inkomna remissförfrågningar inom miljöområdet. 
Att ha föreslagit mottagare till SBU:s miljöpris utifrån inkomna  
nomineringar och medverka till att att priset delas ut. 
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Vad vill vi fokusera på under året
Att arbeta enligt SBU:s Miljöprogram, informera om programmet och hålla 
det uppdaterat.  
Att tillsammans med kansliet förstärka SBU:s kompetens och ge en ökad 
trovärdighet till vår miljöprofil. 
Att via kontakter med myndigheter och organisationer arbeta för att regler 
utformas så att de ger önskade effekter.  
Representera i olika forum som kan gagna båtlivets miljöarbete. 
Att vid behov genomföra analyser och undersökningar i egen regi när det 
fattas tillförlitligt referensdata. 
Att skapa opinion inom båtbranschen och bland beslutsfattare för  
realistisk hantering av miljöfrågor, genom att ständigt uppdatera sig på 
vad som sker inom båtmiljöområdet. 
Att genom SBUs kanaler (via kansliet) sprida relevant och aktuell 
information samt kontakta berörda organisationer vid behov.
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Tack för oss! 

Miljökommittén




