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Sila mygg och slipa båtbottnar
JAKTEN PÅ ATT vara så 
miljövänlig som möjligt kan få 
bisarra effekter.

I många svenska insjöar och vat-
tendrag ligger det många  importerade 
USA-båtar målade med starka bottenfär-
ger. Ingen kontrollerar varken den oftast 
frånvarande CE-märkningen eller hur 
båtarna är bottenmålade.

I Stockholm har båtägarna fått besked 
om att ”Nu ska giftet bort från stans 
båtar” (enligt Stockholmdirekt). Trots 
att andra kommuner runt Mälaren inte 
har tagit ställning går Stockholms stad 
före och vill att gammal färg tas bort. Att 
man inte får använda giftig bottenfärg i 
Mälaren är bra och självklart.

Följden har blivit att en marknad för 
mer eller mindre seriösa företag har 
poppat upp. Plötsligt går det att blästra 
båtens botten billigt när båtägaren tar 

hand om avfallet. Miljön skyddas i bästa 
fall med plast på marken, men ingen tar 
hänsyn till skadligt damm och restpro-
dukter som yr i luften.

En bra metod vore att inte gå händel-
serna i förväg när vi inte riktigt vet vad 
vi talar om. Innan någon vet vad som är 
mest skadligt i bottenfärgerna vore det 
bäst att agera så miljövänligt som möjligt 
och först därefter gå vidare – kanske med 
blästring, kanske med färg som stänger 
inne de gamla färglagren.

Båtliv har i det här numret gran-
skat TBT-färgerna (Tributyltenn) och 
deras betydelse (se sid. 10–11). Trots att 
TBT-färgerna förbjöds i Sverige 1989 
hittar forskare stora mängder, även på 
båtar som aldrig målats. Det sistnämnda 
är märkligt i sig och reser frågor kring hur 
forskningen bedrivs.

För att få ordning på det här vill 

Transportstyrelsen först göra en grundlig 
undersökning. I projektet ”Skrovmålet” 
ska myndigheten föreslå åtgärder för 
nya regler kring båtbottenfärger till 
regeringen. Det sker dock inte förrän 
2020.

Till dess är det bäst att avvakta 
med allt för drastiska åtgärder. Det 
kan snarare få en negativ effekt 
för miljön om båtägare 
blästrar sina båtar. Vi kan 
börja med att inventera 
vilka båtar som har 
TBT-färger, ett jobb som 
den enskilde båtägaren 
själv kan utföra.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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” Hos oss får du  
 mer trygghet för  
 mindre pengar” 

Anders, välkänd meteorolog,  
kund och en av våra 247 000 delägare.

HEL MEDLEM – FÖR DIN TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

Rättsskyddsförsäkring 6 prisbasbelopp 

Sjöassistans dygnet runt utan självrisk

Personligt lösöre 

Allrisk

Möjlighet till maskinförsäkring upp till 14 år 

Stort geografiskt gilltighetsområde

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden
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Mobil båtbottentvätt - HULLWASHER 

• Validerad mot Hav och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden
• Bättre miljöprestanda och kostnadseffektivitet jämfört andra alternativ
• Minimal vattenförbrukning
• Genererar inte mikroplaster i våra hav!
• Ingen beväxning  ger minskat koldioxidutsläpp
• Minskar risken för spridning av invasiva arter

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information. Telefon: 070 - 398 83 18 

info@ekowasher.com www.ekowasher.com

GODK
ÄND

LOVA
-BID

RAG

ALTERNATIVET FÖR MILJÖOPTIMERAD BÅTBOTTENVÅRD
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