
Möte med MIK 2017-12-18.   Kl: 20.00 – 21.30. via GoToMeeting. 
Deltagare: Harald Mårtensson, Hans-Jörgen Alsing, Roland Örtengren, Jimmy Dominius, Bengt Hallberg och Petra Elg 
 

1. Ordförande Harald hälsar välkommen och öppnar mötet. Dagordningen godkänns och Hans-
Jörgen antecknar. 

2. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 
3. Rapporter 

         Vi har blivit inbjudna till möte med ”Skrovmålet” i februari vilket får väl ses som en 
         framgång. Vilket ger oss möjlighet att återigen poängtera de synpunkter vi framfört  
         tidigare. Skrovmålet och Change hade nationell konferens om båtbottnar i Stockholm 4-5 
        december där Hans-Jörgen, Roland, Kristina, Bengt och Harald deltog.  
     https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Ren-batbotten/skrovmalet/nationell-
batmiljokonferens-2017/ 
          Vårt miljöprogram fanns också utlagt för intresserade och vi fick någon synpunkt på detta 
        vilket vi kan ta upp på den kommande miljökonferensen. Beträffande programmet var det  
        väl mest intressant att en kombination av en låg koncentration av koppar och zink i färgen 
        gör betydligt större nytta än en hög kopparkoncentration vilket i bästa fall kan resultera i en 
        framkomlig lösning på bottenfärgproblematiken. Eftersom programmet blev kortat blev det  
        tid över på eftermiddagen och då passade vi i MiK och en representant från SXK att ha en 
        minikonferens om gemensamma problem. Roland tycker att det skulle vara intressant att  
        granska Skrovmålets konsult Fredrik Engelkes uppdrag lite närmare eftersom det han sade 
        föreföll dåligt underbyggt. Två intressanta föreläsare var Fredrike Siegler från RISE 
        https://www.ri.se/ som föreläste om hur alternativa antifouling metoder påverkar miljön 
        och Ann-Kristin Eriksson-Wiklund som informerade om tennorganiska föreningar på  
        fritidsbåtar. Per Ivarsson, som var önskad av oss, föreläste om koppars verkan i vattenmiljön  
       och att gränsvärdena  som finns för både biologiskt aktiva halter och totalhalter av koppar gör det	
       enklare för oss att föra samtal om halter med berörda myndigheter. Detta innebär också	
       att laboratorieförsök inte alltid blir rättvisande. 
 

4. Aktuella frågor 
           Beträffande Miljökonferensen 10-11 mars har vi fått erbjudande om ett öppet seminarium om 
         ”Grunda vikar – unika och sårbara” från Östersjöcentrum vilket vi i så fall kör gemensamt med  
          Stora Båtklubbsdagen lördag 14.30. Budgetansvaret för projektet ”Ren botten utan gift” har 
          flyttats över till SBU för 2018, vilket innebär att konferensen kan finansieras med pengar 
          därifrån. 
          Efter detta kan vi ha någon eller några programpunkter fram till 18.30. t ex Miljöprogrammet 
          och ett snack om Båtmiljöcoachernas relation till MiK.  

   Söndagens program kan förhoppningsvis börja 9.00 och hålla på till 13.00. Vi kan utan tvekan 
   hålla i programmet med våra egna krafter men det vore kanske bra att ”mangla” Skrovmålets 
   konsult men vi kan ju även utgå ifrån deras protokoll och dra egna slutsatser och diskutera 
   dessa. Roland tycker att vi kan köra ett sammandrag av Per Ivarssons föreläsning från 
   konferensen i Stockholm 4 december. Vi får väl också lov att köra vidare med TBT 
   sanering och hur vi ska ta fram en konkret handledning för arbetet. 

 
   Beträffande Båtmiljöcoacherna är det fortfarande oklart vem som har ansvaret för dessa. 
   Eftersom det är Peter som dragit igång projektet inom ”Ren botten utan gift” är det han som 
   ”roddar” detta tills vidare men på sikt vill vi försöka hitta en annan modell för ansvaret. 
 

         Vi går igenom Haralds förslag till SBU:s verksamhetsberättelse för 2017 och tycker att han har 
         fått med det som är väsentligt förutom Bengt deltagande i Norrländska vattenvårdsförbund. 
         Roland tycker att vi borde ha en egen verksamhetsberättelse som är mera omfattande och på ett  
         naturligt sätt leder fram till en verksamhetsplan. 
 
 Det finns onekligen ett behov av en handfast handledning för sanering av båtskrov och vi får  
          forska vidare i hur vi ska ge bra handledning till slipning och skrapning. Utgångsläget får bli 
          att vi skriver ner våra egna erfarenheter och sammanställer detta, så får vi ett bra underlag för 



 att gå vidare. Rubriker och personliga erfarenheter till Harald före nästa möte. 
 
 Verksamhetsplanering 2018 – Fortsatta egna mätningar av metaller i hamnvatten på västkusten. 

Roland vill fortsätta mätningarna under tre tillfällen nästa år och även mäta i vatten där det inte 
finns några båtar och han beräknar att det behövs cirka 70´ för att finansiera detta. Vi får föreslå 
ett budgetutrymme för detta inför kommande BRD. Det skulle också behövas ett seminarium 
om koppar och dess påverkan på miljön för myndighetspersoner och andra som har makt när 
det gäller vattenvård. Detta skulle vara möjligt att ha i Göteborg på vårkanten till en kostnad av 
ca 40´ men finansiering är fortfarande oklar. Kan Skrovmålet vara med? 
 
Petra tycker att vi måste ta tag i samordning av MiK och båtmiljöcoacherna. Det behövs någon 
som tar på sig rollen av sammankallande och att man har några Internet möten per år och att vi 
enas om ett material som är förankrat i alla led. Petra kan ta på sig att vara sammankallande 
men vill ha hjälp med innehållet i träffarna. 

 
5. Kontakt med förbunden 
    Jimmy har haft miljökonferens i SMBF:s regi med stor och positiv uppslutning 
 
6. På gång: 

           Stora Båtklubbsdagen 3/2 och 10/3 2018 
           Möte med Skrovmålet 7/2 2018 
           Båtmiljöråd 8/2 2018 

7. Övrigt 
Remiss ”Helcoms och Ospars regionala bedömningar 2018 av miljötillståndet i Östersjön      
och Nordostatlanten” har vi ej lämnat remissvar på. 
Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning av miljötillståndet för 
förvaltningsområdena  Östersjön och Nordsjön, 13 april 2018. 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-
hav/remisser/2017-11-30-remiss-av-rapporten-samrad-om-inledande-bedomning-
2018.html 

 
Nästa möte blir 15 januari 20.00 och I februari den 19:e 20.00 
 
 
Vid tangentbordet 
 
Hans-Jörgen Alsing 


