
SVENSKA BÅTUNIONENS 
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE

Miljökommittén har ansvar båtmiljöfrågor inom 
Svenska Båtunionen. Miljökommitténs huvudupp-
gift är att bevaka båtlivets miljöfrågor och vara 
remissinstans i båtmiljörelaterade samhällsfrågor.

Miljökommittén består av ideellt engagerade  
båtmänniskor i olika delar av landet.

Svenska Båtunionen har från och med februari 
2020 tillsatt en sakkkunnig i miljö- och håll- 
barhetsfrågor på heltid som tillsammans med 
Miljökommittén sköter det dagliga arbetet med 
båtmiljöfrågorna.

Våra båtmiljöcoacher verkar som kunskapsbärare 
i miljöarbetet. De stöttar de regionala båtför- 
bunden och de lokala båtklubbarna i deras  
miljöarbete.

Svenska Båtunionen arrangerar årliga miljökon-
ferenser på både nationell och regional nivå för 
miljösamordnare och intresserade båtklubbs- 
medlemmar. 

HÄR FÅR DU RÅD OM
• Hur du kan minska utsläppen av miljö- 
   skadliga och klimatpåverkande ämnen.
• Vilka alternativ som finns  till fossila  
   bränslen.
• Hur du tillämpar eco-driving med 
   motorbåt.
• Förslag till mera miljöanpassade   
   båtvårdsprodukter.
• Hur du skyddar båtuppställningsplatser 
   och hamnbottnar från föroreningar.
• Hur du undviker att sprida oönskade djur 
   och växter mellan olika vatten.

SAJTEN FÖR DET 
HÅLLBARA BÅTLIVET

SVENSKA BÅTUNIONENS MILJÖPROGRAM

Miljökommittén har tillsammans med Svenska 
Båtunionens regionala båtförbund utformat vårt 
miljöprogram. Det är vägledande för miljöarbetet 
inom Svenska Båtunionen.

I miljöprogrammet framhåller vi bland annat:

OM REGELVERK
• Miljöregler som kommuner och myndigheter 
   fattar beslut om ska vara grundade på vetenskap   
   och beprövad erfarenhet.
• Regelverk ska tillämpas på samma sätt i alla 
   delar av landet om förutsättningarna för reglerna 
   är desamma.

OM MILJÖ
• Tillförsel av näringsämnen till havet måste 
   minska. Båtlivet bidrar till det genom att inte 
   släppa ut toalettavfall i vattnet.

OM FRAMTIDEN
• Fler landbaserade toaletter och fler tömnings- 
   stationer bidrar till att minska övergödningen.
• Systemen för återvinning/skrotning av uttjänta  
   båtar måste bibehållas och utvecklas. 
• Allt fler målar båtbotten allt mindre med 
   biocidfärg. 

KONTAKT
Vill du komma komma i kontakt med oss?
Har du miljöfrågor? Skicka din fråga via e-post 
till: miljo@batunionen.se

Har du frågor om Havstulpanvarningen? 
Skicka din fråga med e-post till:
havstulpan@batunionen.se

För övriga kontaktuppgifter se: 
batunionen.se



ÅRET RUNT MED DIN BÅT
INFÖR SJÖSÄTTNING
Välj dina båtprodukter med hänsyn till miljön.

Kolla alltid produkt-/säkerhetsdatablad för de olika 
medel du använder. Dessa ska finnas hos
återförsäljare och ska vara tillgängliga på nätet.

Om du använder etylenglykol för vinterkonservering 
- se till att inget kommer ut i vattnet. Den är väldigt 
giftig både för människor och vattenlevande djur.

Fundera på om du måste använda bottenfärg. Om 
du inte kan använda en alternativ metod använd då 
bara den bottenfärg som är godkänd för det område 
där din båt är förtöjd.

NÄR BÅTEN LIGGER I VATTNET
Sortera ditt avfall ombord och ta med det tillbaka 
till hamnen.

Utnyttja fossilfria drivmedel om det är möjligt.

Tillämpa eco-driving och lägsta möjliga fart eller 
använd dina segel mycket.

Använd en “flergångsgrill”. Engångsgrillar hör inte 
hemma i ett hållbart samhälle.

Var uppmärksam på fågel-, sälskydds- och andra 
naturskyddsområden.

Respektera allemansrätten.

FEM TIPS FÖR ATT SLIPPA BOTTENMÅLA!

BOTTENTVÄTT
Unna din ögonsten en borsttvätt eller spoltvätt 
med högtrycksspruta. På några minuter har du  
en finfin båt utan både djur och alger.

TVÄTTA FÖR HAND
Tvätta båtbotten för hand med svamp eller borste
Ta chansen att få ett friskt bad. Få båtbotten ren 
och få ett välgörande dopp på köpet.

BÅTEN PÅ LAND/TRAILER
Med båten ovanför vattenytan blir risken för  
beväxning minimal.

SKROVDUK
En skrovduk tar bort ljus och syre för vatten- 
levande växter och djur som trivs på skrovet.

ANKRA I SÖTVATTEN
Har du båten i sötvatten eller kan du köra in den 
i sötvatten? De allra flesta alger och djur, som 
havstulpaner, kan inte leva där.

Om du har båten i Östersjön kan du få ett sms när 
havstulpanerna sätter sig fast i ditt havsområde.

INFÖR BÅTUPPTAGNINGEN

Välj dina båtvårdsprodukter med hänsyn till miljön.

Töm din toatank i en tömningsstation innan 
upptagningen.

Om din båt är målad med biocidfärg: Tvätta den 
på en spolplatta med rening.

Använd de miljövänliga alternativ som finns för  
konservering av motorer och annat som
behöver frostskydd.

Lämna ditt miljöfarliga avfall i en miljöstation.

Anmäl dig till vår gratistjänst 
Havstulpanvarningen genom att

sms:a ”havstulpan start” till 711 20


