
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 6 september 2022

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

1. Mötets öppnande

Carl öppnar mötet och hälsar Curt Lindenbaum från juridiska kommittén

välkommen till dagens möte.

2. Val av sekreterare

Carl väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt - hur har sommaren varit?

Jimmy: Digital presentation av Nämdö skärgård som ska bli nationalpark. Planerad

invigning 2025 och nu arbetas med ordningsföreskrifter. En orsak till varför det

planeras att bli en nationalpark är ett EU-direktiv som anger att en viss procent av

mark och vatten ska vara skyddad. Det finns för närvarande 4-5 naturreservat inom

Nämdö skärgård varför just området lämpar sig bra. Var med i workshop som



handlade om båtliv och framförde i huvudsak att information om känsliga bottnar

och känsliga stränder behöver bli tillgängligt. Förslag om fasta bojar i känsliga

bottnar eller liknande lösningar i naturhamnar för att undvika ankring. Toaletter på

land viktigt. Hastighetsgränser och generellt eldningsförbud året om var också

frågor som diskuterades. Ansvariga för projektet är Länsstyrelsen i Stockholm,

Värmdö kommun och Naturvårdsverket.

Därtill har kommuner genomfört inspektioner under våren/försommaren och en rad

frågor har dykt upp, bland annat hur snabbt ska en ny båt saneras? Hur ska

Skrovmålets rekommendationer appliceras på träbåtar?

SMBF miljökonferens 8 december.

Lotta: Seglat i Stockholms skärgård - observerat att tången har fin utbredning.

Varit Havstulpanobservatör vilket har väckt intresse i klubben. Arbetat med

markföroreningar tsm med Stellan Dahlberg.

Bengt H: Arbetat med Kustvattenrådet och exkursion i Skellefteå. Betoning på

samverkan inom båtlivet och friluftslivet. Möte med Umeå hamn, stort arbete med

muddring och utfyllnad på gång, även sanering efter gamla sågverk.

Bengt F: Jobbat med navigationsutbildning under sommaren. Blekinge båtförbund

närvarat på Karlshamn Boatshow och informerat om SBU, fördel med att vara med i

en båtklubb samt miljörelaterade frågor. Förskonade från algblomning.

Peter: Lugn och varm sommar. Pratade bottentvätt och havstulpanvarning i P4,

pratade sjösäkerhet i SVT morgonsoffa samt pratade om huruvida segling skulle

öka i sommar maa bränslepriserna i Radio Blekinge.

Carl: Fokus på Havstulpanvarning, två pressmeddelanden utskickade.

Curt: Observerat färre stora motorbåtar men fler segelbåtar på västkusten. Ägnat

tid åt miljöfrågor som berör ffa SMBF men även båtklubbar i Uppsala, nämligen

kommuner som vill införa strandpromenader vilket kan inkräkta på båtklubbarnas

uppställningsplatser.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Kommittén beslutar att ta bort punkten från avrapportering.



- Revidering av handböckerna

o Egen säkerhetskontroll

▪ Arbetet avslutat och finns att ta del av här:

https://batunionen.se/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhe

tskontroll/

o Hamnboken

▪ Underlag skickat till Ejheden. En del arbete med avtal och

mallar återstår. Även nya bilder/illustrationer tillkommer.

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Arbetsgruppen har gått igenom underlag, sett vilken typ av

kompetens som behövs, tittat på vad vi kan göra internt men också

köpa in externt. Har definierat vilken tid kommittén behöver lägga

på detta kontra att kompetens köps in. Början till en digital

processbeskrivning, funderat hur detta ska kommuniceras och hur

vi på ett enkelt och digitalt sätt kan stötta båtklubbarna i arbetet.

Arbetet inom gruppen fortsätter.

7. Bordlagda frågor
a. Citat och bilder till Båtmiljö.se

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

c. Skrotning av tvåtaktare

d. Tätare samarbete med juridiska kommittén?

8. Strategi för SBU långsiktiga miljöengagemang
a. Frågan bordläggs till nästa möte.

9. XRF
a. XRF ställningstagande

i. US har format en egen arbetsgrupp för att ta fram ett

ställningstagande i frågan. Första möte i slutet av sept/början

oktober.



b. XRF-konferens tillsammans med Sweboat

i. Under planering, datum ska fastställas.

c. Länsstyrelsens beslut i Sollentuna-fallet

Curt berättar om bakgrunden i fallet och om länsstyrelsens beslut. Därefter

diskussion om vad beslutet innebär i det enskilda fallet, vad det kan innebära för

andra båtklubbar i andra kommuner och hur SMBF och SBU kan samverka i frågan

framöver.

10. Vattenskoterutredningen
a. Frågan bordläggs till nästa möte.

11. Avstämning kommunikationsplan/verksamhetsplan 22
a. Frågan bordläggs till nästa möte.

12. Övriga frågor
a. Övriga frågor bordläggs till nästa möte.

i. Almedalen

ii. Kommentarer på Hamnkartan/toatömning bland båtägare?

iii. Havstulpanvarningen - hur har det fungerat i sommar?

iv. Skärgårdsstiftelsens omorganisation - hur har det märkts av?

v. Vad händer i höst?

vi. Tid och engagemang?

13. Nästa möte
a. Förslag på datum i höst

i. Onsdag 28 september kl. 09:00 - 11:00

ii. Onsdag 19 oktober kl. 09:00 - 11:00

iii. Onsdag 9 november kl. 09:00 - 11:00

iv. Onsdag 30 november kl. 09:00 - 11:00

v. Onsdag 21 december kl. 09:00 - 11:00



14. Mötet avslutas

Carl avslutar mötet.


