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Stockholms län:
66 % av vikarna har bryggor
37 % tydlig exploaterade
36 % tydligt muddrade

Google Earth





Hansen m.fl. 2019 Ambio 48

Undersökning av småbåtshamnar



Hansen & Snickars 2014 Hydrobiologia 738

Undersökning av småbåtshamnar

Bottenvegetationen påverkas negativt





Hansen m.fl. 2019 Ambio 48

Bottenvegetationen viktig för fisk



Austin m.fl. 2017 PLoS One 12

Bottenvegetationen viktig för klart vatten



Hur påverkar båtlivet?

Sagerman m.fl. 2020 Ambio 49



V
e

g
e

ta
ti
o

n

Bryggor skuggar, åkandet svallar och grumlar…

V
e

g
e

ta
ti
o

n

Sagerman m.fl. 2020 Ambio 49



Ankare och kättingar förstör och grumlar



Båtplatser per hektar
i vågskyddade grunda (≤3 m) 
kustområden Umeå

Stockholm

Gävle

Norrköping

Ö-vik

Oskarshamn

Karlshamn

Göteborg

Sundsvall

Luleå

Hur stort är problemet?

Motsvarar
•måttlig övergödning
•~överfiske av kustens rovfisk

Bryggor och hamnar är 

koncentrerade i grunda 

vågskyddade områden

• Kustens mest värdefulla miljöer

• Känsliga för störningar
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Hur stort är problemet?

Antalet bryggor ökar över tid



Hur stort är problemet?

En båt inget problem, men många blir ett problem,

fast hur många?

Inga svenska studier!

Resultat från England →

Antal båtpassager per år

4 båtar/dag under säsong???



• Minska negativ påverkan i särskilt viktiga och känsliga miljöer

• Sänk hastigheten för att undvika svall och grumling, eller undvik helt 

känsliga grunda mjukbottenområden (kanotvatten <2,5 m)

• Undvik att ankra i områden med känsliga växter och djur, använd 

miljövänlig boj och ankare, samt lyft ankaret rakt upp för att minska 

skador på botten

• Undvik att placera bryggor över grund mjukbotten med känslig 

vegetation, samt att placera bryggor så att muddring behövs

Bygg bryggor med ljusgenomsläpp över känslig vegetation

Vad kan båtunionen och dess medlemmar göra för att 

minska påverkan?



Muddring förstör bottenmiljöer och kan sprida uppgrumlat sediment över stora områden

Muddring kan leda till förändrade strömförhållanden och ha en negativ miljöpåverkan

Undervattensbuller från båtar skrämmer och stör känsliga fiskarter, sälar och tumlare

Biocider läcker till miljön från båtbottenfärger, uppställningsplatser och från bryggor

TBT förbjudet i bottenfärger sen 1989. Överskrider gränsvärdet i 93% av alla   

fritidsbåtshamnars ytsediment

Petrokemiska produkter läcker till miljön

Många gamla tvåtaktsmotorer släpper ut 20–30% av bränslet oförbränt

Utsläpp av partikulära föroreningar är i samma storleksordning som biltrafiken

Muddring, buller och utsläpp



Förvara båten på land under sommaren för att 

minska behovet av båtplatser och biocider

Förvaring av båt på trailer Dry-stack marina

Vad kan båtunionen och dess medlemmar göra för att 

minska påverkan?



Fördelar med båtförvaring på land

För miljön

• Minskat behov och påverkan från bryggor och muddring

• Minskat behov och påverkan av giftiga båtbottenfärger 

För användaren

• Minskad salt- och väderpåverkan, underlättat underhåll och 

ökad livslängd på båt och motor

• Minskad kostnad och arbete med bottenfärger

• Minskad påväxt på skrov och bättre bränsleekonomi

• Ökad säkerhet från stormskador och stöld

X



Minska utsläpp av gifter från bottenfärger

• Använd giftfria alternativ för att minska påväxt på båten

(förvaring på land borsttvätt, skrovduk, m.m.)

• Använd endast för regionen godkända bottenfärger i rekommenderad dos

• Tvätta, skrapa och slipa båten endast på avsedd plats

(spolplatta uppsamlingsbassäng, m.m.) med rekommenderade metoder

• Undersök om båten har TBT i äldre lager av botten, och sanera enligt 

rekommendationer

Identifiering av gamla TBT-färger med 
handhållet röntgeninstrument 

För mer information och rekommendation

• Svenska Båtunionen (Båtmiljö.se)

• Sweboat (Sweboat.se)



Minska utsläpp av föroreningar från förbränningsmotorer

• Kör bränslesnålt

• Byt ut äldre tvåtaktsmotorer till miljövänligare teknik (men ur ett livscykelperspektiv)

• Använd endast alkylatbensin och miljövänliga oljor om du har en 

tvåtaktsmotor

• Välj en miljövänlig elmotor eller hybridmotor, eller förbränningsmotor med 

katalysator-rening, låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp

• Undvik spill av olja och glykol i havet genom att följa rekommendationer 

vid service 



Tillsammans kan vi göra båtlivet mer hållbart!

Mer information:havsmiljoinstitutet.se

su.se/ostersjocentrum
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