
Årets digitala 
miljökonferens 

börjar strax!



Genomgång av funktioner i Zoom 

- För att få fram deltagarlistan, klicka på “Participants” i 
verktygsraden längst ned

- Ändra ditt namn i deltagarlistan genom att peka på ditt namn 
och klicka på knappen som då visas

- Ta fram chat-funktionen för att kunna ställa frågor i chatten
- Välj gärna “Speaker view” för att se den som talar i större bild



Varmt välkomna till årets 
miljökonferens! 

Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhetsfrågor på Svenska Båtunionen 



Program
18:35 Möt miljökommittén som berättar om aktuella frågor
19:00 Hur mycket koldioxid släpper fritidsbåtar ut? (Point)
19:15 Hållbara båtar går på el och byggs av lin (X-Shore)
19:30 Hur stort är problemet med övergivna båtar? (HaV)
20:00 Paus 
20:15 Allemansrätt (Svenskt friluftsliv) 
20:45 Panelsamtal med miljösamordnare i båtförbunden 
21:15 Sammanfattning och avslut 



- Stäng av mikrofon och kamera vid behov
- Skriv frågor i chatten 

- Vi svarar på frågor i slutet av varje föredrag samt i slutet av konferensen

- Presentationen kommer att läggas upp på Svenska 
Båtunionens hemsida

- En Q&A kommer att sammanställas och läggas upp på 
hemsidan, så att ni får svar på era frågor om vi inte hinner 
svara under konferensen 



Svenska Båtunionen
Christer Eriksson, ordförande 

- 180 000 medlemmar
- 900 båtklubbar 
- 24 regionala förbund och två 

riksomfattande båtklubbar 
- En av världens största 

båtorganisationer



Möt miljökommittén
Carl Rönnow, sakkunnig och ledamot i miljökommittén



Miljökommittén 
- Består av 6 ideellt engagerade personer 
- Verkar för att öka miljömedvetenheten och minska miljöpåverkan, bidra med 

stöd och kunskap samt representation och påverkan
- Arbetar för att båtförbunden utser regionala miljösamordnare 
- Revidering av Hamnboken och tillhörande egenkontroll 
- Miljökonferenser
- Miljöpris



- XRF-projektet 
- Båtmiljö.se 
- Miljömålsberedningens förslag för ett hållbart båtliv 
- Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram
- Vi bevakar 

○ Frågan om invasiva främmande arter 

○ Markföroreningar 

○ Skrovmålet 

○ … och mycket mer! 

Aktuella båtmiljöfrågor just nu



XRF-projektet 
XRF-instrument används för att mäta 
biocidhalterna på båtbottnar (koppar, 
zink, tenn och bly) genom att 
instrumentet skickar ut  
röntgenstrålning mot båtskrovet.

Instrumentet är kalibrerat för mätning 
på båtskrov. 



XRF-projektet

Bakgrund 
- Krav från kommuner på inventering och redovisning av båtbottenfärg 
- 2019 tog Svenska Båtunionen och Sweboat fram en mätmetod och 

utbildningsmaterial fram. Ramavtal med leverantör av instrument. 
- Pilotprojekt våren 2020 

Syfte
- Skydda båtklubben från fortsatta markföroreningar 
- Skydda båtägaren från skador vid båtunderhåll 



XRF-projektet

Hur
- Utbilda och godkänna mätförrättare - så att de kan mäta själva i sin båtklubb 
- Svenska Båtunionen tillhandahåller ett XRF-instrument 

Idag
- Intresseanmälan hösten 2020 (58 båtklubbar har anmält intresse, omfattar 

ca 5 300 båtar) 
- 28 mätförrättare från 12 båtklubbar utbildade hitintills, ca 200 båtar mätta
- Nästa utbildningsomgång kommer att ske i höst 
- Kostnad: 250 kr per båt i mätavgift 



Båtmiljö.se (2.0)



Båtmiljö.se (2.0)



Miljömålsberedningens förslag för ett hållbart båtliv

Förslag

Kustkommuner behöver inkludera fritidsbåtar i den fysiska planeringen, samarbeta med lokala båtklubbar och 
underlätta tillgången till sjösättningsramper 

Reglera eller förbjuda fritidsbåtar och vattenskotrar i särskilt värdefulla områden 

Ökat anslag till friluftsorganisationer för informationsinsatser till det båtburna friluftslivet, 3 miljoner per år i 3 år



Verka i EU för striktare miljökrav samt främjande av miljövänlig teknik, bla i kommande översyn av 
fritidsbåtsdirektivet 

Utreda och ta fram förslag för ett system för återvinning av fritidsbåtar, som också behandlar skrotning, övergivna båtar 
och producentansvar 

Påskynda utbytet av äldre tvåtaktsmotorer samt öka användningen av miljövänligare bränslen och motortyper 

Tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till fritidsbåtsregister 

Förslaget är just nu ute på remiss, svar ska lämnas till Miljödepartementet senast den 23 maj





Havs- och vattenmyndighetens förslag till 
åtgärdsprogram för perioden 2022 - 2027

Nya förslag

Transportstyrelsen: Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar 

Kemikalieinspektionen: Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar 

Förslaget är just nu ute på remiss, svar ska lämnas till HaV senast 30 april



Hur mycket koldioxid 
släpper fritidsbåtar ut? 

Konsultfirman Point har räknat 



Hållbara båtar går på el 
och byggs av lin

Hör Jenny Keisu, VD på X-Shore, berätta om företagets resa för 
att hållbart tillverka tysta båtar utan utsläpp



Hur stort är problemet 
med övergivna båtar? 

Lisa Bredahl Nerdal från Havs- och vattenmyndigheten redogör 
för hur myndigheten arbetar med övergivna båtar, 

skrotningspremien och behovet av ett producentansvar



PAUS



Allemansrätt och allemansvett 
- Men vad är det som gäller och vad ska du tänka på som ny 

på sjön
Föredrag av Torgny Håstad, allemansrättslig expert på Svenskt 

Friluftsliv följt av smygpremiär av filmer om allemansrätten 



Panelsamtal med 
miljösamordnare i båtförbunden 

- vilka är utmaningarna och hur ser lösningarna ut? 
Stellan Stark, Hälsingland, Robert Lundsten, Skåne och Jan 

Karlsson, Sörmlandskusten 



Sammanfattning och avslut
Moderator summerar kvällen tillsammans med Lotta Rosenberg



Havstulpanvarningen
Vi söker observatörer! 



Kommande aktiviteter 
- Stora Båtklubbsdagen (14/3)
- Föredrag på Sjöhistoriska Museet om omställningen 

till ett hållbart båtliv (16/3)
- Webbinarium om sjösäkerhet (datum kommer)



Tack! 


