
Möte med MIK 2018-09-12.   Kl: 20.00 via GoToMeeting 
Deltagare: Harald Mårtensson, Bengt Hallberg, Petra Elg, Hans-Jörgen Alsing, Jimmy Dominius, Kristina Carlstedt och 
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1. Harald hälsar välkommen och öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen 
skriver.   
 

2. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 

3. Rapporter 
Roland rapporterar från mätningarna de har gjort på västkusten av zink och koppar och där 
visar det sig att den biologiskt tillgängliga kopparn var under gränsvärdet på samtliga ställen. 
Beträffande mätningarna av dagvatten är värdena skyhöga men vi kommer att få en skriven 
rapport vad det lider. Just nu är man inne på en andra omgång för att få en tydligare bild av 
verkligheten så vi ser med spänning fram emot resultaten. En slutlig rapport kan vi få till 
Unionsrådet i november. 
Beträffande ”toalettutredningen” har ingen hört något, efter att vi lämnat information till 
utredaren för att hjälpa till, men ser fram emot en respons framöver. 

 
4. Aktuella frågor 

• Beträffande verksamhetsplan 2019 jobbas det bland annat på att få fram en 
miljöspecialist till kansliet, men för övrigt har inte hänt så mycket. Vi måste vara 
tydliga med att Mik ska ha möjlighet att påverka tjänstens innehåll och vi är överens 
om att det är den högsta kompetensnivån som gäller. 

• När det gäller budgeten så behöver vi en utökning eftersom årets pengar är i det 
närmaste förbrukade. Harald anser att vi behöver äska minst 250´ för att klara våra 
åtaganden. Vi går igenom vår mål- och verksamhetsbeskrivning och är överens om att 
den är både ambitiös möjlig att leva upp till om vi får de rätta förutsättningarna.  
Båtmiljö.se behöver vi också finansiera och detta är högsta prioritet, samt en tydlig 
länk på SBU:s hemsida. 

• Petra förmedlar att man i Skåne är missnöjd med havstulpanvarningarna eftersom de 
tycks komma försent och eftersom projektet inte är utvärderat får vi väl fortsätta 
diskutera frågan, men symbolvärdet är onekligen högt. 

• Någon miljöpristagare har vi ännu inte utsett eftersom vi inte har fått in några 
nomineringar men det är också uppenbart att det måste marknadsföras för att det ska 
hända något. 

• Kristina påtalar att hon hittar t ex Sjögull som är en invasiv art när hon besöker 
hamnar sjöar och vädjar till oss andra att också hålla ögonen öppna. 

• Roland efterfrågar mål för miljöcoachverksamheten eftersom det hittills inte funnits 
någon strukturerad plan för verksamheten. Han rapporterar också att det inte kostar 
mer än 250,- att få ett färgprov analyserat för koppar och TBT enligt Lennart Falck. 
En ”kopparkonferens” där Scandinavian Copper Association är inblandad med 
expertis från bl a gruvindustrin är på gång och det är möjligt att vi kan få 
projektpengar från SBU eftersom det inte kostar så mycket. Detta skulle ju verkligen 
vara betydelsefull komplettering till Skrovmålets slutsatser eftersom okunskapen om 
koppar är monumental. 

• Vi har pratat om att ha miljökonferensen i Göteborg 2019 och detta skulle i så fall bli i 
februari så vi jobbar vidare på detta. 

• Beträffande vår ”Handledning sanering av båtskrov” har inte hänt något under 
sommaren, men det kommer att bli ett föredrag om skrapning och slipning på SMBF:s 
miljökonferens och utifrån det kan det nog bli en skrivning som vi kan ha nytta av. 

• Revideringen av miljöplanen är heller inte riktigt klar men vi är överens om att vi 
behöver ha med Agenda 2030 på något vis och ett reviderat förslag bör vara klar till 
miljökonferensen. 

• Projektet Ren botten utan gift avslutas nu i september och frågan är om vi kan hitta ett 
nytt gemensamt projekt att jobba vidare på. 



 
 

5. På gång 
 

• Havs- och vattenmyndigheten har anslagit 2 miljoner till skrotningspremier för båtar 
men hur det kommer att bli vet vi ännu inte, men vi kan mycket väl marknadsföra 
initiativet. Ytterligare information finns på länk till Båtreturen på SBU:s hemsida. 
Övergivna båtar är dock inte med i dessa pengar. 

• Unionsrådet kommer att hållas 17-18 november och förutom Harald kommer Roland 
och Hans-Jörgen att delta. 

• Det blir ett Båtmiljöråd någon gång i november men mera vet vi inte just nu. 
• Kemi har kallat till en workshop i oktober men det verkar vara mera för ”proffs”, men 

vi kan ju ta del av resultatet. 
 

6.    Kontakt med förbunden 
• I Östergötlands vattenvårdsförbund ska man ha en Båtklubbsdag i november där man 

bl a ska ta upp problemet med vandrarmusslan som man funnit i vattensystemen bl a i 
Roxen och Motala ström. 

• Roslagens båtförbund ska ha ett höstmöte på Eckerölinjen där Hans-Jörgen kommer 
att medverka. 

• Bengt har kallat till möte 30 oktober som han kallar ”Kvarken miljöexkursion” och 
inbjudan går ut brett till alla som kan vara intresserade. 

• Roland berättar att man åker runt och hälsar på klubbar och att man också har haft ett 
möte tillsammans med SMBF för att diskutera olika gemensamma problem. VBF 
strävar också efter ett närmare samarbeten mellan förbunden runt Vänern. 

 
7.   Övriga frågor 

En annan fråga vi bör tänka på är att är valen på båtriksdagen. Både Bengt Gärde och Harald 
har aviserat sina avgångar och det är högsta prioritet att vi får värdiga ersättare. 
Roland har letat efter information om Change-projektet men hemsidan tycks vara nedlagd så 
det är svårt att hitta någon vettig information om vad de har hållit på med men viss 
information finns att finna på Internet. 
 
Nästa Internetmöte kommer att gå av stapeln torsdag 4 oktober 20. 
 
Vid tangentbordet 
 
Hans-Jörgen Alsing 


