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Ur vårt miljöprogram: 

De miljöregler som kommuner och myndigheter ställer ska vara 
grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Regler ska vara 
likartade i alla delar av landet om förutsättningarna är desamma.

Utsläpp av klimatpåverkande ämnen måste minska liksom användandet 
av miljöfarliga båtbottenfärger

Markområden runt uppställningsplatser får inte tillföras miljöpåverkande 
ämnen

Spridningen av oönskade arter mellan olika vatten måste undvikas. Båtar 
och redskap måste rengöras vid förflyttning

Alla båtklubbar ska ha en miljösamordnare som ingår i styrelsen 



Dagens program:

Miljötillsyn i båtklubben – En genomgång

XRF-mätning i båtklubbens regi

Skrapprov som alternativ till XRF-mätning

Båtmiljöcoacher – En resurs för alla klubbar

Båtmiljö.se – En nationell faktabank med havstulpanvarning

Mätningar av metaller i vatten

Skrovmålet – Ett myndighetsprojekt för framtida riktlinjer för 

båtbottenfärger

Vad har vi gjort och vad ska vi göra – Är fritidsbåtars miljöpåverkan vad vi 

har att rätta oss efter?



Kapitel 5 Miljö

Miljöplan: Mall Hamnboken

• Underhåll och reparation

• Bottentvätt

• Spolplatta

• Avfallshanteringsplan: Blankett hos 

Transportstyrelsen

• Farligt avfall

• Latrin: SjöFS 2001:13 Har inget krav 

på egenkontroll

• Bränsle/Sjömack

• Förorenad mark och sediment



Båtmiljöcoacher
• En gratis resurs för våra båtklubbar

• För närvarande ett tiotal som står till tjänst för båtklubbar i hela 
landet utan kostnad

• Några har gått utbildning för XRF-mätningar

• Utgör ett spektrum av olika kunskapsområden

• Miljökommittén och båtmiljöcoacherna arbetar tillsammans för att 
optimera verksamheten inom båtmiljöområdet

• Det pågår en kontinuerlig utveckling av verksamheten



• Hem - Minska spillet, Båtskrotning, Om utombordare, Eco-
driving, Havstulpanvarning, Karta – Spolplattor, bottentvättar 
och mätplattor

• Båtägare – Bottenfärger, Bränslen, Vårtips (ska läggas till), 
Hösttips, Båtklubbens miljöansvar

• Till Sjöss – Allemansrätt, Hänsynsområden (Ålgräsängar och 
sjögräsängar ska läggas till) Naturreservat

• Underhåll – Mest om båtbottenvård, rekommendationer om 
båtvårdsprodukter ska läggas in



Båtskrotning kan vara både gratis 
och tänkvärt



När man blir gammal känns det bra att kunna 
återgå till det naturliga kretsloppet



Det fossilfria båtlivet 

Eldrift är ju inte dumt Men segling är nog bättre



Många båtklubbar tar hand om farligt avfall

Så här kan det bli Så här bör det vara



När det är långt till toatömning kan ett närbeläget 
dass vara oundgängligt


