Havstulpanvarningen 2020!
Vi ser fram emot ytterligare ett lyckat havstulpan-år och vill passa på att tacka för ert
engagemang som observatörer och bidrag till en bättre havs- och vattenmiljö!
En gång i veckan kontrolleras den undre sidan av plattan. Två veckor efter att de första
havstulpanerna har satt sig så rengörs det ena fältet (med hål) men inte det andra (utan
hål). Därefter kontrolleras och räknas antalet havstulpaner på båda fälten som tidigare.
Tanken är att vi då kan se vad som händer när ytan rengörs, det vill säga om man helt
slipper havstulpanerna efter rengöring eller om det kommer nya havstulpaner. Det hjälper
er även när ni rapporterar och lättare kan se om ytterligare en settling sker just vid er
mätplatta.
På Båtmiljö.se hittar ni havstulpankartan där era rapporter kommer att vara synliga för
allmänheten under säsongen. På hemsidan kan ni även hitta mer information om
halvstulpanen i sig, tjänsten och andra nyttiga tips för bättre båtmiljö. Vi uppmanar er även
att kontrollera positionen för er mätplatta på kartan. Om den inte stämmer ber vi er
kontakta oss så uppdaterar vi kartan så snart som möjligt.
Dubbelkolla era inloggningsuppgifter så att det fungerar som de ska när ni loggar in för att
rapportera. Se också gärna över positionen för er mätplatta så att den stämmer överens
med platsen där den faktiska plattan är placerad.
Syftet med varningen är att ta reda på när settlingsperioden sker och sedan sprida detta
till båtägare, organisationer och media för att underlätta rengöringen av båtskrovet. Det
innebär att vi måste få in rapporter från er direkt när de första havstulpanerna har satt sig
fast på plattan och därefter kontinuerligt under veckorna därefter.
I Östersjön kan vi se att det är två settlings perioder för havstulpanerna, första i slutet av
juli och den andra i aug-sept. Om det är så att du inte får några havstulpaner på din platta
och juli har passerat, rapportera gärna in det till oss ändå, att inte få havstulpaner är också
det ett resultat.
SÅ HÄR RAPPORTERAR DU?
1. Gå in på www.havstulpan.se
2. Skriv i ert användarnamn/mailadress och lösenord.
3. Välj vilken mätplatta ni rapporterar för (Om ni har fler kopplade till samma användare)
4. Skriv i antal och klicka på “Skicka in rapport”
5. Om en rapport för dagen redan gjorts för vald mätplatta kommer detta signaleras och ni
kommer inte kunna skapa ytterligare rapport!

6. KLART!
Om ni har några frågor är ni givetvis välkomna att höra av er. Kontaktinformation hittar ni
nedan. Vi ser fram emot ytterligare en lyckad säsong och hoppas ni gör detsamma!
Hälsningar,
Peter Karlsson,Verksamhetschef Svenska Båtunionen: peter@batunionen.se

