
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 24 februari 2021

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Ingemar Holmen, Carl
Rönnow, Peter Karlsson, Lotta Rosenberg (adj.), Bengt Fröberg (adj.) och Christer
Eriksson (Ordf. SBU)
Frånvarande:

1. Val av tf. ordförande

Christer Eriksson inleder mötet och berättar att Sören Löfgren har lämnat sina

uppdrag i unionsstyrelsen och miljökommittén av personliga skäl. Christer Eriksson

föreslår Stellan Stark till tf ordförande. Kommittén väljer enhälligt Stellan Stark till

tf ordförande.

2. Mötet öppnande

Stellan Stark öppnar mötet.

3. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

5. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.



6. Bordet runt

Carl: XRF-projektet fortsätter. Under helgen 27-28/2 kommer ytterligare 25

mätförrättare att utbildas och därefter återstår enbart 3 personer från omgång 1

och 2 som inte har genomfört båda utbildningarna. Hitintills har ca 200 båtar

mätts, men det har varit en del strul med instrumenten.

7. Avrapportering
- Ny båtmiljö.se

o Arbetet fortsätter och Carl visar kommittén ett utkast på hur

förstasidan kommer att se ut. Prospektet är klart och

målsättningen är att 80 % av sidan ska vara klar till Stora

Båtklubbsdagen den 14/3.

- Revidering av miljöprogrammet

o Inget att rapportera.

- Utbildningar på hemsidan

o Inget att rapportera.

- PM förbud eller villkorad användning av bottenfärg

o Inget att rapportera.

- Miljösamordnare i förbunden

o I dagsläget är det 8 av 26 förbund (30 %) som har meddelat

miljösamordnare efter utskicket innan jul.

o Miljösamordnare ska vara med i styrelsen, oavsett förbund eller

klubb, och det verkar som att vissa har missuppfattat

informationen som att båtförbunden ska se till att det finns

miljösamordnare i klubbarna.

o Förslag att miljökommittén tar direkt kontakt med de förbund som

inte har anmält miljösamordnare än. Carl sammanställer och

delegerar till nästa möte.

- Revidering av handböckerna



o Egenkontroll av fritidsbåt: Stellan - Gruppen har tagit fram en

struktur som ska fördjupas och arbetas vidare med. Befintligt

material kommer att revideras och kommuniceras i år och det

pågår en diskussion inom gruppen om hur detta ska genomföras.

o Hamnboken: Bengt -  Arbetet fortlöper efter vissa

inkörningsproblem med kommunikationen inom gruppen.

Grundtexter ska vara klara senast sista mars. Därefter grafisk

formgivning.

- Nationell miljökonferens 2021

o Peter - Ett första möte med HMI och HaV inom kort. Peter har

även börjat kika på konferensanläggningar. Målsättningen är att

konferensen ska äga rum i slutet oktober eller i början av

november. Mer information kommer att kunna presenteras efter

första mötet med HMI och HaV.

- SBU:s miljökonferens 25 februari

o Miljökonferensen äger rum i morgon kväll, cirka 380 anmälda. Carl

tar fram en slide till Christer som pratar inledande om SBU och

Lotta bjuds in för en avslutande kommentar.

- Vindkraftsparker i Öresund – Skånes Båtförbund

o Inget att rapportera.

8. Bordlagda frågor
- Miljöpris 2021

o Bengt har skickar ut ett förslag och inväntar synpunkter.

Kommittén får i uppdrag att lämna synpunkter till nästkommande

möte.

o Bengt skickar underlaget till Lotta och Bengt F.

- Åtgärdsprogram för havsmiljön (HaV och Vattenmyndigheterna)

o Samrådsmöte med HaV och Vattenmyndigheterna den 11/2. Från

kommittén närvarade Bengt och Carl. Inte så mycket nytt utöver

att det går att se föreslagna åtgärder i VISS som kan vara

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad


intressant för förbunden. Frågan om hur kommittén ska fördela

arbetet bordläggs till nästa möte.

9. Kopparmätningar - Rapport från Roland Örtengren (länk)

Carl - Det kommer med en artikel om kopparmätningen i dagens nummer av Båtliv,

trots avrådan från kansliet.

Peter - Rapporten är problematisk i sina slutsatser, ordval, mätmetod mm vilket då

förringar kopparfärgernas giftighet i läsarens ögon.

Jimmy - Finner att slutsatserna i rapporten är intressanta för en lekman.

Kopparsymposium är borta från webben och att detta är en strategisk

kommunikationsfråga just nu.

Peter - I två studier (WSP och TS) har man enbart kollat på kostnad för ett förbud

och inte den juridiska aspekten, vilket indikerar att ett förbud ligger långt borta.

Hur kopparrapporterna ska hanteras på webben behöver diskuteras i kommittén,

förslagsvis nästa möte, och likaså behöver kommittén ta ställning till om kommittén

ska uttala sig i frågan.

Christer - Finansieringen av mätningarna ströps av SBU för 2020.

Bengt F - Pragmatiska lösningar behövs för att nytt beteende gällande

bottenmålning och bottenfärg.

10. XRF brev från Britta Eklund/Informationsmöte 17/2

Carl - Informationsmötet den 17/2, vars syfte var att redogöra SBU:s och Sweboats

XRF-metod, mottogs väl av myndigheter och kommuner. Mötet initierade bland

annat en dialog med Göteborgs stad om deras framtida tillsyn och krav på

inventering/XRF-mätning.

11. SMTF - Hållbart båtliv

https://drive.google.com/file/d/1uqqs7jBXlBZiE0mWAveUUPyCQsKeuG2H/view?usp=sharing


Jimmy - Finns inget material på hemsidan ännu. Reaktion från Varbergs BK om att

det var ett bra föredrag.

12. Övriga frågor
a. Färdplan hållbar plastanvändning

i. Jimmy representerade miljökommittén på mötet som hölls av

Naturvårdsverket. Jimmy framhöll i gruppdiskussionen att

båtar är hållbara, mer fokus bör ligga på konsumentnytta och

att det är bra med kunskap och fakta - då blir åtgärderna

lättare att begripa och enklare att genomföra.

ii. Presentation från mötet finns här. Enligt det presenterade

materialet (sida 11) bidrar båtbottenfärger med 10 ton

mikroplast till våra vatten per år.

iii. Carl kollar källa till nästa möte.

b. WS Biotillgänglighet koppar (Chalmers)

i. Carl är anmäld till WS 1/3 09:00 - 12:00. Carl skickar ut länk till

Stellan för att också delta som åhörare.

c. HELCOME MPA Life. Ska vi be EBA att vi får delta? (länk)

i. Bordläggs. Kommittén får i uppdrag att läsa på underlaget tills

nästa möte.

d. Britta brev om skrapprover (länk)

i. Bordläggs till nästa möte. Carl inväntar synpunkter från ALS om

analysmetod.

e. Skrovmålet

i. TS har tagit fram ett utkast på rekommendation för sanering

och eventuella synpunkter ska lämnas in 24/2. Peter har börjat

skissa på kommentarer med hjälp av Jimmy och Bengt som

stäms av med Carl innan de skickas in till TS.

f. Remiss Människan och havet

i. Remissvar ska vara inne 23 maj. Behandlas i enlighet med rutin

för remisshantering.

https://drive.google.com/file/d/18XemdU_6mtgdpOQbQBCDZWOh-wVSdKLp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lW9jEZFpE_p6d7xVBrdLwmWwb9DRsgKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KgJqkuPH5XAjZLaBtfYh3p5uHMsfLFd-/view?usp=sharing


13. Nästa möte

Nästa möte är den 17 mars kl. 09:00 - 11:00

Kommande möten:

- 7/4 kl 09:00 - 11:00

- 28/4 kl. 09:00 - 11:00

- 19/5 kl. 09:00 - 11:00

14. Mötet avslutas

Stellan Stark avslutar mötet.


