
Svenska  
Båtunionen

Sätter kursen 
mot framtiden  

för dig och 
din båt  

 



 

Vår långa kuststräcka och våra tusentals insjöar är en 
världsunik naturtillgång. För oss båtägare är det en 
självklarhet att också våra barn ska få njuta av natur-
upplevelserna vid våra vatten. Men det är inte självklart 
när vi ser hur fritiden på sjön kringskärs på olika sätt.  
Vi vill ge dig som båtägare ökat medinflytande och  
delaktighet så att vi tillsammans med din båtklubb kan  
utveckla framtidens båtliv.  
 
Svenska Båtunionen är landets största båtorganisation 
med 170 000 medlemmar i cirka 900 båtklubbar.  
Vi är därför den naturliga samtalspartnern gentemot 
myndigheter och organisationer i alla frågor som rör det 
svenska båtlivet. Vi värnar om din trygghet och säkerhet 
både på sjön och i hamn samt arbetar aktivt för att  
påverkan av den marina naturmiljön ska vara minimal. 

Svenska Båtunionen är båtklubbarnas och de regionala 
båtförbundens öppna famn för din och kommande  
generationers kärlek till sjön. 
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Med oss vid rodret behöver du inte köra ditt eget race 
för att göra din stämma hörd. Har du förslag till för-
bättringar kan du vara säker på att de tas på allvar i din 
båtklubb, sugs upp genom de regionala förbunden och 
vidare till oss i Svenska Båtunionen. Vi ser till att lyfta 
upp alla goda förslag till rätt nivå i samhället och driver 
på för att förverkliga dem. 

Vi medverkar i statliga utredningar om exempelvis kör-
kort till sjöss, utbildningar och farleder. Våra förbund 
engagerar sig bland annat i frågor kring markhyror och 
båtuppläggningsplatser. Vi har kraften att påverka myn-
digheter och organisationer för att fritidens båtliv ska 
utvecklas i den riktning du önskar. Svenska Båtunionen 
har bidragit till att båtturismen längs våra kuster idag 
tillhör en av landets basnäringar.  
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Det finns en hotbild som tynger det rörliga båtlivet. Affärer 
och mackar läggs ned, utprickningen av farleder minskar och 
fyrar släcks ner i takt med att de större fartygen navigerar per 
satellit. Med oss i ryggen kan du och din båtklubb genom de 
regionala förbunden påverka kommunen till att exempelvis 
upplåta mark för hamnar och öka antalet sjösättningsramper 
och uppläggningsplatser. I konkurrens med kommunernas bo-
stadsbyggande och företagsetableringar arbetar vi för att be-
hålla det strandnära utrymmet. Vi arbetar aktivt tillsammans 
med båtklubbar och båtägare för att miljöanpassa hamnar och 
uppläggningsplatser. Svenska Båtunionen ligger i framkanten 
inför kommande miljödirektiv från EU. 

Medlemskapet i en båtklubb som är ansluten till Svenska 
Båtunionen ger dig och båtklubben flera fördelar: 

• Tidningen Båtliv får du kostnadsfritt hemskickad 6 gånger 
per år. Den är Europas största facktidning för båtfolket.

• Som klubbmedlem är du försäkrad genom och kan  
teckna fördelaktiga båtförsäkringar i Svenska Sjö, vårt 
eget försäkringsbolag. 
 
• Genom medlemskapet har alla båtklubbar automatiskt 
en båtklubbsförsäkring. 

• Möjlighet för båtklubben att låna pengar till investe-
ringar
 
• Läs mer på hemsidan: www.batunionen.se
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det goda båtlivet
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är den nationella  
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