
 

Svenska Båtunionens miljökonferens 7–8 mars 2020 

Till alla som är intresserade av båtmiljöfrågor inom Svenska Båtunionen och våra 

båtförbund och till dem anslutna båtklubbar 

Välkommen till Miljökonferensen                                      

Miljökonferensen inleds lördagen 7 mars kl. 14.15 med ett inledande föredrag i samverkan 

med Stora Båtklubbsdagen på båtmässan Allt för sjön. Därefter väntar besök på Allt för sjön 

och gemensam middag på hotell Rica Talk. Konferensen fortsätter under söndagen 8 mars på 

Allt för sjön enligt programmet. Mässan öppnar kl. 10 och vi börjar 10.15. 

Anmälan till Stora Båtklubbsdagen görs separat via länk på Svenska Båtunionens hemsida. 

Program med reservation för ändringar 

Lördag 7 mars på Allt för sjön, 

Älvsjö (lokal anges på plats) 

 

14.15 Kan mitt båtliv rädda vår 

havsmiljö?  

Joakim Hansen Miljöanalytiker, 

Stockholms Universitet. 

 

I oktober kom Havsmiljöinstitutets stora 

rapport som ingående beskriver hur 

fritidsbåtlivet påverkar havs- och 

vattenmiljön. Föredraget går igenom de 

miljöproblem som båtlivet kan orsaka och 

ger utifrån båtägarens perspektiv råd om 

vad vi som enskilda båtägare kan göra för 

att minska vår påverkan.  

15.30 – 16.00 Diskussion och Work 

shop 

Hur pratar vi båtmiljö i våra båtklubbar 

och vad kan Havsmiljöinstitutets rapport 

innebära för den enskilde båtägaren? 

Rapporten kommer att ligga till grund för 

många diskussioner. Passet ger möjlighet 

att diskutera viktiga åtgärder och 

Miljökommitténs syn på en del 

frågeställningar och förslag. 

16.00 Besök Allt för Sjön 

Här får du en försmak av sommaren 2020 i 

en trevlig miljö. Njut av ett besök 

tillsammans med familj, vänner eller 

båtklubbskompisar! Mässan samlar fler 

än 400 båtar, ett stort utbud av utrustning 



och tillbehör för motorbåt, segling och 

sportfiske. Inträde till mässan ingår i 

konferensavgiften. 

19.30 Gemensam middag på hotell 

Rica Talk  

Middag med varmrätt och efterrätt, inkl. 

öl, vin eller alkoholfri dryck (460 kr/pers). 

 

 

Söndag 8 mars på Allt för sjön 

10.15 Inledning. SBU:s 

Miljöprograms koppling till 

konferensen           

Hans-Jörgen Alsing, ordförande i SBU:s 

Miljökommitté och ledamot i SBU:s 

styrelse. 

Vi visar på hur de olika punkterna under 

konferensen passar in i det reviderade 

miljöprogrammet och hur vi förväntar oss 

att det ska vara till hjälp för alla att hitta 

svar på och argument för ståndpunkter i 

olika miljöfrågor. 

 

10.25 Miljötillsyn i båtklubben 

Nina Hertzberg, Ansvarig för miljö- och 

hållbarhetsfrågor på SBU. 

Många kommuner bedriver eller är på 

väga att starta miljötillsyn på båtklubbar. 

Fördraget går igenom hur båtklubben kan 

förbereda sig inför tillsynen och vad man 

behöver kunna redovisa. Föredraget går 

också igenom hur processen sker om det 

kommer anmärkningar på miljöarbetet 

och vilka skyldigheter båtklubben har. 

 

11.25 XRF-mätning i båtklubbens 

regi 

Peter Karlsson, verksamhetschef, SBU. 

Svenska Båtunionen har i samarbete med 

Nacka Kommun och Saltsjön-Mälarens 

BF under vintern genomfört ett 

pilotprojekt med mål att till hösten kunna 

tillhandahålla XRF-mätningar för 

båtklubbar anslutna till våra regionala 

förbund. Fördraget går igenom vad som 

krävs och hur det kommer att gå till när 

båtklubben utför mätningar och vad som 

ska redovisas. 

 

11.45 Skrapprovning som alternativ 

till XRF-analys av bottenfärg 

Roland Örtengren, Miljökommittén. 

När XRF-mätning inte är tillgänglig 

kan båtägarna enskilt eller i klubben 

ta skrapprov och skicka in till ett labb 

för analys. Information ges om hur 

provet tas, beställs och skickas in till 

labbet. Svar ges inom ca en vecka. 

12.00 Lunch 

 



12.50 Båtmiljöcoacher – En resurs 

för all klubbar 

Hans-Jörgen Alsing. 

Båtmiljöcoacherna är tänkta att vara 

Svenska Båtunionens resurs för att sprida 

vårt kunnande till och vara ett stöd för 

våra båtklubbar gällande båtmiljöfrågor. 

Vi går igenom arbetssätt, förväntningar 

och tittar på tillgängligheten under 2020. 

13.20 Båtmiljö.se 

Stellan Dahlberg, Miljökommittén.  

Båtmiljö.se är Sveriges ledande 

båtmiljösajt och drivs av Svenska 

Båtunionen. Föredraget går igenom 

sajten och hur informationen kan 

användas av båtägare och i båtklubbar 

och båtförbund. 

  

13.50 Miljökommitténs mätningar av 

metaller i vatten  

Roland Örtengren, Miljökommittén. 

Redovisning av resultaten från mätningar 

av halten biologiskt aktiv koppar i några 

hamnar i Göteborgsområdet 2017, 2018 

och 2019, finansierade av SBU och SXK. 

  

 

14.30 Bensträckare 

 

14.45 Uppdatering Skrovmålet      

Roland Örtengren, Miljökommittén. 

Skrovmålet är projekt som initierats av 

Miljömålsrådet och drivs av 

Transportstyrelsen tillsammans med flera 

andra myndigheter. Vid presentationen 

ges översikt och en sammanfattning av 

”kopparrapporten” som kom i oktober. 

 

15.00 Vad har Svenska Båtunionen 

gjort och vad vill vi fokusera på under 

året. Är fritidsbåtars miljöpåverkan ett 

område för nytt projekt? 

Vi sammanfattar de olika aktiviteter och 

möten som varit under gångna året och 

vilka resultat vi hoppas att vi uppnått. Nu 

vill vi gärna höra vad ni som deltar i 

konferensen tycker har varit bra och vad 

som ni vill att vi ska satsa på under 

kommande år.  

 

 

 

 

 

 



15.45 Sammanfattning och önskemål 

inför nästa års konferens 

Roland Örtengren 

Nu får ni chansen att ge förslag på hur 

nästa års miljökonferens ska utformas. 

Vilka ämnen ska vi ta upp och var ska vi 

vara? 

 

16.00 Avslutning

Pris 

Deltagaravgift: 550 kr/deltagare. 

I deltagaravgiften ingår deltagande i konferensen lördag och söndag, inträde till Allt för sjön, 

lunch, kaffe och ev. konferensmaterial.  

Om du även deltar i Stora Båtklubbsdagen är deltagaravgiften 350 kr. 

Tänk på att anmäla dig till båda evenemangen. Information om Stora Båtklubbsdagen finns på 

www.batunionen.se. 

 

Gemensam middag 

Lördag kl. 19.30 har du möjlighet att delta i gemensam middag på hotellet. Pris: 460 kr/pers 

inkl. ett glas vin eller öl. Anmälan till middagen görs i samband med anmälan till 

miljökonferensen. 

 

Anmälan 

Anmälan gör i webbformulär som du hittar genom att klicka här elelr via Svenska Båtunionens 

hemsida. Betalning ska göras vid anmälan dock senast 25 februari via Swish: 123 238 4667, 

ange MK2020 och ditt namn i meddelandefältet eller via bankgiro: 810-4515, ange MK2020 

och ditt namn. Anmälan är bindande efter betalning. 

 

Boende 

Deltagare i Miljökonferensen bokar och betalar sitt boende själv. Tio rum finns förbokade på 

Royal Star Hotel, Mässvägen 1, lördag till söndag, pris 1 295 kr. Kontakta Roland Örtengren, 

roland@ortengren.nu om ni vill utnyttja erbjudandet. OBS senast 20 februari, därefter upphör 

förbokningen. 

 

Frågor om miljökonferensen 

Kontakta Hans-Jörgen Alsing, hans-jorgen.alsing@batunionen.se eller SBU:s kansli, tel: 08-

54585960 

 

 

 

https://app.eventlogic.se/shared/presentation/miljokonferens+2020+presentation
mailto:roland@ortengren.nu

