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Dags för krafttag mot stölderna
MED VÅRVÄRMEN KOMMER 
båtsäsongen och därmed även 
båtmotorstölderna igång. 

Tjuvarna har ägnat sig åt andra ”affärs-
områden” under vintern, nu är det snart 
båtarnas tur igen.

Efter en naturligt lugnare period är det 
därför dags att börja med Båtsamverkan 
och andra förebyggande åtgärder.

Den som hade väntat sig att våra 
politiker skulle leverera skärpta lagar och 
effektivare myndighetsutövning hopp-
ades för mycket. Tullverkets reglerings-
brev säger fortfarande att myndigheten 
ska fokusera på inkommande knark och 
vapen i första hand. Kontroll av utgående 
gods nämns inte.

Det krävs rejäla krafttag för att komma 
till rätta med utskeppningen av stulna 

båtmotorer, handverktyg, traktorer och 
allt annat som rullar ut ur landet. Ett or-
dentligt tryck på politikerna borde kunna 
förändra situationen, men hittills märks 
ingen positiv förändring.

Lagförslagen finns och justitieminis-
ter Morgan Johansson (S) har sagt att 
båtmotorstölderna måste minska. Han 
bör se till att lagarna ändras och myndig-
heterna får utökade befogenheter, annars 
blir det ingen verkstad utan ett spel för 
gallerierna där båtägarna surt får betala 
den dyra föreställningen.

Tullverket äskar inte resurser för att 
minska utförsel av stöldgods eftersom 
de inte har befogenhet att ingripa. Och 
om Tullen skulle få befogenhet att ingripa 
behöver de snabbt ökade resurser.

Polis, tull och kustbevakning har av 

regeringen fått i uppdrag att se hur 
de gemensamt inom ramen för sina 
befogenheter kan samarbeta för 
att förhindra utförsel av stöldgods. 
Redovisning av arbetet ska ske i 
början på 2020.

Till dess ligger bollen därmed hos 
politikerna. Om inget görs och 
det snabbt så kan stölderna 
snart spåra ur. Till slut 
hotar det hela båtlivet 
och viljan att äga båt. 
Den som har drabbats 
av stölderna kan skriva 
under på det.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

There is a 
new Guppy 

in town!
Selva Guppy
2,5 hk från 7 490 SEK
Kampanjpris 6 995 SEK selva.se
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Båtklubbsmedlem 

Pengar tillbaka

+

Enkel matematik på sjön:

Som båtklubbsmedlem är du delägare i Svenska Sjö och då får du vara med  
att dela på resultatet om vi gör ett överskott. Men du får också andra fördelar  
som mer omfattande villkor, lägre premier och en smidigare skadereglering.  
Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla de  
bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. 

Välkommen att göra din ansökan på www.svenska sjö.se 
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