
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 18 januari 2023

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

1. Mötets öppnande

Carl öppnar mötet.

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

Bengt H: Inte så mycket sedan sist. Snart årsmöten i båtklubb och årsmöten med

vattenrådet.

Lotta: Inget nytt sedan sist.

Stellan S: Kustsamarbete med kommunerna, slutmöte snart. Hamnguiden som

täcker kusten från Arholma till Ö-vik. Norrlandsträffen i samband med

båtriksdagen. Årsmöten i båtklubbar.



Bengt F: Vald som ordförande i Blekinge BF. Fortsätter som miljöansvarig i

förbundet. Motion till Båtriksdagen om sjömackar.

Jimmy: Baltic Breakfast om undervattensbuller. EU har beslutat om tröskelvärden

och undervattensbuller är att betrakta som en förorening. Undervattensbuller

påverkar individer men oklart huruvida det påverkar en population. Lucka i

forskning är skärgårdar och grunda vatten. Fortsättning följer.

Regleringsbrev till Naturvårdsverket - 25 miljoner till förorenade sediment (

inventering och metodutveckling).

Stellan D: Startgroparna inom VBF med att aktivera båtklubbarna. Medlemsmöte i

Hamburgsund. Nyhetsbrev mm är på gång med bla inbjudan till Båtmässan.

Anmäld till XRF-seminarium och Renare Mark. Planering om att bjuda in till en

regional miljökonferens för miljösamordnare i klubbarna. Inget datum spikat.

Carl: Båtmässeplanering, miljökonferens.

6. Avrapportering
- Revidering av handböckerna

o Handbok för fritidsbåtshamnar

▪ Förvaltningsdokument

▪ Arbetsgrupp för egenkontroll/checklista

● Vilka vill ingå i en arbetsgrupp?

o Stellan Dahlberg

o Lotta

o Stellan Stark

o Jimmy

o Carl sammankallande

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Omvärldsbevakning

- Arbetsgrupp miljöpriset 2023

o Gå ut med pressmeddelande innan?

o “Kändis” delar ut miljöpriset



7. Tidigare 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. Budget 2023
a. US har beslutat att ta bort posten för miljösamordnarnas deltagande

på nationell båtmiljökonferens. Miljösamordnarna kommer att bli

inbjudna men resa/logi kommer att få bekostas av förbunden.

9. Verksamhetsberättelse (länk)

Kommittén godkänner verksamhetsberättelsen.

10. MiK ställningstagande/julgran (länk)
a. Synpunkter?

i. Ändra rubrik:

1. Bedömningsmall för båtbotten?

2. Vägen till tillåten båtbotten?

ii. Carl kikar på konvertering till PDF

b. Hur kommunicera?

i. Kompletterande manual behöver tas fram

ii. Presenteras publikt för första gången på miljökonferens

11. Båtmässor 2023
a. Göteborg

i. Kick-off möte 19/1 kl 19:00 för monterpersonal

ii. Carl bjuder in Stellan D och Bengt H till nytt möte

b. Älvsjö



12. Mall för ren båtbotten

Mallen är i princip färdig. Diskussion om den ska skickas ut nu eller efter att det

finns mer information om skrapprover att hänvisa till. Kommittén kommer överens

om att det är bättre att skicka ut nu, tidigt på säsong, än att vänta x månader.

Bättre att då gå ut med uppdaterad info om skrapprover när det väl är på plats.

13. Miljökonferens
a. Anmälan öppen!

b. Inbjudan i nästa nyhetsbrev. Sprid i egna kanaler

14. Chalmers XRF-projekt
a. Webbinarium 24/1 - Carl och Stellan anmälda

15. Övriga frågor
a. Samarbete med företag som säljer utsläppsrätter?

i. Kommittén är överlag skeptiska till ett samarbete och menar

att det vore bättre att lägga tid/engagemang på att samarbeta

med ett företag/organisation som verkar för faktiskt

beteendeföränding som bidrar till minskad klimatpåverkan, än

att man ska köpa sig fri från den.

b. Sweboat-rapport om förorenad mark

i. Ej publicerad ännu

c. Båtmiljörådet 25/1

i. Inväntar svar gällande ytterligare deltagare

d. Renare Mark seminarium 9 feb

i. Carl håller presentation om Ansvar och finansiering av åtgärder

som båtklubb. Stellan Dahlberg deltar.

e. Inspiration från Ocean Race (länk)

i. Bordläggs

f. Remiss nya Sjöfs 2001:13



i. Har inte kommit ännu

g. Klimatmöte med STF 11-14 sept

i. Bordläggs

16. Nästa möte
a. Fastställda datum för våren:

b. 15/2

c. 8/3

d. 29/3

e. 19/4

f. 10/5

g. 31/5

17. Mötet avslutas

Carl avslutar mötet.


