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18.30 Miljö för båtägare. Jimmy Dominius, sammankallande i 
SMBF:s miljökommitté
18.45 Mål för hållbart samhälle. Hans Wrådhe från 
Naturvårdsverket berättar om hur båtägare kan bidra till att de 
uppsatta miljömålen kan nå, och berättar hur Miljöbalken fungerar
19.15 ”Skrovmålet” – så säger myndigheterna om båtbottnar. Lina 
Petersson från Transportstyrelsen ger en lägesbeskrivning av 
myndigheternas pågående samarbete
19.45 Kort bensträckare och mingel
19.55 Skrapa och slipa båtbotten själv. Johan Israelsson från 
Viksjö båtklubb berättar hur medlemmar i klubben själva 
slipat/skrapat båtar och ger tips och råd 
20.15 Anlita proffs för att slipa/skrapa båtbotten. Kjell Karlsson, 
Jakobsbergs Båtsällskap, berättar om när de lät professionella 
hantverkare sanera båtbottnar
20.25 Spärrfärg som alternativ till att sanera båtbotten. Vi får ta 
del av erfarenheter från Hässelby Båtsällskap
20.35 Diskussion och frågor om miljöarbetet i klubbarna
21.00 Avslutning



SMBF:s miljökommitté

Jimmy Dominius, sammankallande

Kjell Carlsson

Sören Löfgren



Rekordsommar = klimatpåverkan?



Detta vill SMBF prioritera

• Miljö är en prioriterad fråga för SMBF!

• Miljönytta, klubbnytta & båtägarnytta

• Miljösamordnare i alla klubbstyrelser

• Vidareutbilda miljösamordnare

• Kontakter med myndigheter, FFD m fl

• Få fler att måla mindre. Sanera TBT

• Renare framtid för barnbarnen



Detta gör SMBF    1/3

• Följer rättsutveckling, nya regler o 
forskning

• Sitter i SBU:s miljökommitté

• SMBF:s miljöprogram, sept 2016

• Bidrag till sop-maja i skärgården



Detta gör SMBF     2/3

• Besöker klubbar, svarar på frågor

• Miljönyheter via e-post till miljösamordnare 
och klubbstyrelser

• Miljöskolan. Finns på www.smbf.org

• Checklista inför inspektioner www.smbf.org

• Årlig konferens – i dag

http://www.smbf.org/
http://www.smbf.org/
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• Miljöstöd/bidrag till klubbar. Sök nu!

E-post: kansli@smbf.org



SBU och miljö

• Nytt miljöprogram november -18

• Forskarsymposium om koppar och hur 
farligt det är. 1 februari -19 Göteborg

• Båtmiljörådet. Myndighetskontakter…

• Miljö-förstärkning på SBU:s kansli



Aktuella frågor framöver
• Fortsatt oro hos de båtägare som rustar båten vid en 

Mälarklubb, men har den i saltsjön hela sommaren.

• Många vill sanera! Men 
reglerna känns otydliga

• Behov av fler borsttvättar
och andra alternativ



Vilsenhet om båtbottnar

• Gift på båtbottnar – inte bra!

• Ofta otillräcklig kunskap om farlighet

• Hårdare krav från kommunerna

• Otydlig statlig vägledning

• Blästring avfärdas

• Problem med slipning o skrapning

• Funkar spärrfärger?



SBU:s miljöprogram november 2018:
”Så kallade spärrfärger inte används då de leder till att TBT 
och andra giftiga ämnen blir kvar på båtbotten vilket kan 
innebära problem vid framtida hantering/skrotning.”

Transportstyrelsen rekommenderar inte spärrfärg

SMBF överväger ge forskningsstöd
Skjuta problemen på framtiden? Eller kan spärrfärger vara 
bästa lösningen? Olika synpunkter om det.

Erfarenheter om spärrfärg senare i kväll



Andra aktuella frågor…
• Fler och bättre tömningsstationer

• Fler toaletter i land



Nya drivmedel/ motorer







Mål för hållbart samhälle 

Hans Wrådhe

Naturvårdsverket 


