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Ett skrot- och fossilfritt båtliv
I DET HÄR numret kan du läsa

om båtlivets miljöpåverkan
i flera artiklar. Det fossilfria
båtlivet är fortfarande en illusion, men vi
måste alla göra så gott vi kan utefter våra
förutsättningar.
Tillverkarna av elmotorer fortsätter att
presentera nya lösningar. Motorerna blir
allt bättre och nödvändig teknik verkar
vara på plats. Problemet är främst batterierna, som är extremt dyra och tillverkningen av dem är långt ifrån miljövänlig.
I väntan på mer hållbar teknik tvingas
elbåtsfantasterna köpa batterier för stora
summor, något det ofta talas tyst om.
Nästa år presenterar en stor, svensk
båtmotortillverkare sina planer för
hybriddrift av båtar. Detta kan vara ett
mycket mer realistiskt alternativ. Snabb-

gående motorbåtar behöver bara ett stort
krafttillskott när de tar sig upp i planing,
därefter räcker det med mindre effekt. En
kombination av förbränningsmotor och el
kan vara det bästa för de båtarna.
I segelbåtar är det enklare eftersom
det finns bra lösningar med kompletta
drivlinor för el. I en båt är säkerheten en
viktig faktor, varför priset på batterier blir
en svag punkt även här. En segelbåt kan
dock seglas vidare om motorn lägger av.
Men allt handlar inte om framdriften.
Hur vi lever ombord, om vi sopsorterar
och tar hand om vårt avfall är också viktigt. Detta har många av våra båtklubbar
fattat. De har byggt spolplattor med
filteranläggningar och miljöstationer.
Dessutom är båtlivet per definition miljövänligt eftersom vi släpper ut mycket

mindre av det mesta om vi seglar i skärgården jämfört med långa flygresor.
Beskedet att HaV avsätter
ytterligare medel för att skrota är
positivt och välkommet. Båtägarna
har nappat på detta och skrotat flera
hundra båtar.
Nu står landets kommuner på tur.
På många kommunala båtplatser är behovet av miljöanläggningar och spolplattor
stort. För att inte tala
om rader av övergivna
båtar på kommunala
uppläggningsplatser.
Bättring efterlyses!
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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Mobil båtbottentvätt - HULLWASHER
ALTERNATIVET FÖR MILJÖOPTIMERAD BÅTBOTTENVÅRD
• Validerad mot Hav och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden
• Bättre miljöprestanda och kostnadseffektivitet jämfört andra alternativ
ÄND G
K
• Minimal vattenförbrukning
D
GO BIDRA
• Genererar inte mikroplaster i våra hav!
ALOV
• 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
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