
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte  15 september 2021

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Carl Rönnow, Lotta
Rosenberg, Bengt Fröberg, Hans Johansson, Christer Eriksson
Frånvarande: Peter Karlsson

1. Mötets öppnande

Stellan Stark öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs med tillägg om lägesavstämning för XRF-projektet och

utbildningen av mätförrättare under punkt 6.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Stellan: Stenö båtklubb har fått en räkning på 56 000 kr av kommunen för

provtagning av sediment inför muddring av hamnen. Oklart avtal mellan båtklubb

och kommun gällande provtagningen. Carl har också varit i kontakt med Stenö

båtklubb och kommer att gå igenom underlaget samt bidra med stöd.



Bengt H: Muddringsavsnittet i Hamnboken bör ses över. 2& 3G nätet kommer inom

kort att släckas ner. 4G, som ersätter, har dock kortare räckvidd och det finns en

risk att detta påverkar båtägare till havs negativt. Bengt H är anmäld till en hearing

om 2 veckor. Carl uppmuntrar Bengt H om att höra med Hans Öhlund om även

personer från Sjösäkerhetskommittén bör närvara.

Bengt F: Mikroplaster från borsttvättar är en aktuell fråga och det är oklart hur

mycket mikroplaster som sprids från en borsttvätt. Carl meddelar att det finns

underlag från Naturvårdsverket (2017) som anger att båtar släpper ut 10 ton per år

till Östersjön. Vilket är 0,13 % av utsläppen från väg- och däckslitage från trafik.

Jimmy: Sollentuna kommun har krävt att klubbarna ska XRF-mäta. Ok enligt Nacka

domen? TBT-dom från regeringen innebär att enskilda kan få föreläggande från

Transportstyrelsen. Detta är något som SBU bör ha i åtanke framöver.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden

o Carl redogör för kommunikationsstrategin och aktivitetsplan.

Målbild framöver är att skapa en funktionsadress och ett intranät.

Därefter kommer utbildningar att tas fram, som en del av

SBU-akademin.

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll fritidsbåt: Gruppen hade möte igår och arbetet

följer tidsplanen. Strukturen kommer bli bra och lätt att hitta i.

Nästa möte om 2 veckor. Fokus framöver kommer att vara på

layout och kommunikationsplan.

o Hamnboken: Genomgång av hela boken gjord. Nästa möte om 2

veckor. Fortfarande behövs en juridisk faktagranskning av vissa

avsnitt, ffa skrotbåtar och avtal.  Hur Hamnboken ska paketeras

och kommuniceras behöver ses över. Kommer enbart att finnas i

digital version.

- Lägesavstämning utbildning av XRF-mätare i klubbar/förbund



o Carl meddelar att 45 mätförrättare kommer att utbildas kommande

två helger. Därefter kommer det finnas två instrument att tillgå

under hösten.

- Nationell båtmiljökonferens 2021

o Just nu ca 50 anmälda och styrgruppen har beslutat att genomföra

konferensen. Nästan alla talare är fastställda.

o Carl skickar en länk till Bengt F och Lotta. Övriga i kommittén är

redan anmälda. SBU kommer att betala för konferensen, men

deltagarna kommer att behöva boka sina resor själva.

7. Bordlagda frågor
a. Avrapportering webbinarium hållbart båtliv 8 juli

i. Lotta redogör för huvudsakliga punkter som togs upp under

webbinariet. Det var bland annat hur ålgräs påverkas av

fritidsbåtar, exempelvis genom ankring, kättingar och

skuggning av bryggor, buller och propellerturbulens. I

grupprummet om fritidsbåtars miljöpåverkan diskuterades

bland annat fritidsbåtars klimatpåverkan i form av

avgasutsläpp och behovet av en omställning till ett hållbart

båtliv. Därtill diskussion om elbåtar, laddstolpar och behovet

av information om känsliga bottnar i sjökort.

ii. Jimmy: MiK borde följa upp punkten om känsliga bottnar i

sjökort. Möjligt med ett öppet brev som skickas till GD för

Sjöfartsverket och HaV?

b. Beställning av tröjor med SBU-logga

i. XL +1

1. Totalt Mx1, Lx2 och XLx3

8. Miljökommitténs verksamhet hösten 2021
a. Miljöpris (sista nomineringsdag 30 sept)



i. Två nomineringar hitintills - Rena Mälaren och Seaflex

1. Påminnelser skickas inom kort ut via SBU nyhetsbrev

och Båtliv nyhetsbrev.

a. Diskussion om nominering nästa möte.

b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga

miljöengagemang (i enlighet med verksamhetsplan)

i. Miljökommitténs förslag och inrättande av arbetsgrupp?

1. Diskussion om att kommittén bör agera proaktivt istället

för reaktivt, exempelvis genom att vara med i förarbeten

istället för att svara på remisser.

2. Konkret exempel just nu är höjda anslag till

havsforskningen - här skulle MiK kunna komma med

konkreta förslag. Annars fördelas medel till annat.

3. Arbetsgrupp inrättas bestående av Hans J, Lotta, Jimmy

och Carl. Carl skickar kallelse till möte.

9. Idéer på projekt till hösten?
a. Båtlivsundersökningen 2020.

i. Kan vara underlag till punkt 8 b.

b. Gemensam kampanj med båtförbunden att söka LOVA-bidrag för

skrotning av tvåtaktare?

i. Pilotprojekt med Dalarna och Jämtland har diskuterats inom

US. Carl stämmer av med Peter.

10. Miljökommitténs verksamhet 2022 (VP)
a. Nuvarande förslag

i. Enhetlig syn på koppar i båtbottenfärg

ii. Utfasning av tvåtaktsmotorer

iii. Information om känsliga bottnar i sjökort



1. Arbete för allmän acceptans för att ålgräs är något som

vi behöver bry oss om.

11. Övriga frågor
a. Skrovmålet

i. SBU anordnar webbinarier tillsammans med Transportstyrelsen

den 20, 23 och 27 sept för genomgång av de nya

rekommendationerna om sanering. Varje webinar kommer att

ha fokus på särskilt vattenområde och det kommer finnas

möjlighet att ställa frågor.

b. Citat och bilder till Båtmiljö.se

i. Lotta lyfter frågan om digitala annonser för båtmiljö.se för att

få bättre spridning. Carl R tar upp frågan med Carl Z.

c. Praktiskt Båtägande om TBT/sanering

i. Carl skickar påminnelse i samband med Skrovmålet

d. Skriva motioner under allmänna motionstiden?

i. Jimmy kan skriva. Carl R kollar med Carl Z om lämpliga

personer.

e. Söka bidrag för projekt från Svenskt Friluftsliv? Sista dag 30 sept.

i. Förslag från kommittén:

1. Ny på sjön?

2. Planteringsspade?

12. Nästa möte

Onsdag 6 oktober kl. 09:00 - 11:00

13. Mötet avslutas

Stellan Stark avslutar mötet.

https://meet.google.com/unq-vcmb-kyz?hs=122&authuser=2

