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Håll hårt i motorerna i höst!
NU ÄR DET högsäsong för 
båtmotortjuvarna. Det gäller att 
hålla extra hårt i sin båtmotor 

de närmaste veckorna eftersom upptag-
ningstider är den mest aktiva perioden för 
de utländska stöldligorna.

Till och med 28 augusti hade 1 464 
motorer rapporterats stulna i år, enligt 
sjöpolisen. Det följer samma mönster 
som förra året (1 570 för samma period) 
och innebär att det kommer att stjälas 
cirka 2 500 båtmotorer i år.

Svängdörrarna vid landets gränser är 
lika öppna som tidigare. Ingenting har 
hänt för att förhindra utförseln, trots 
löften från politikerna. Inte ens en statlig 
utredning har beordrats. Detta är väldigt 

märkligt eftersom även byggindustrin, 
lantbrukare och andra sektorer drabbas 
ännu hårdare än landets båtägare.

Rapporteringen om stölderna har följt 
samma mönster med uppräkningar av 
hur mycket som stulits från marinor, 
byggarbetsplatser och hos jordbrukare. 
Trots detta verkar politikerna hoppas att 
saken ska lösa sig själv, oklart hur.

Det är dags för någon av våra ministrar 
att sätta ner foten mot tjuveriet. Annars 
kan detta till slut detta drabba hela 
båtlivet när människor tröttnar på att få 
sina båtar och motorer stulna. Det är en 
utveckling som knappast någon vill se.

Fram till dess är det bra att visa på 
konstruktiva exempel på vad båtägarna 

själva kan göra. Läs reportaget på 
sidan 10–11, där finns bra exempel ur 
verkligheten. Svenska Båtunionen 
kämpar med näbbar och klor och 
uppvaktar politiker för att få en 
förändring.

Om du inte har märkt båt  
och motor med märkning 
och GPS-sändare än så är 
detta ett första mycket 
viktigt steg. Seriösa 
marinhandlare kan 
hjälpa dig.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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Båtklubbsmedlem 

Tryggare båtaffär
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Enkel matematik på sjön:

LADDA NER VÅR KÖP & SÄLJ GUIDE

www.svenskasjo.se/kop-och-salj-bat

Råd vid köp och försäljning

Gratis köpekontrakt för båt

Marknadens högsta ersättning  
vid köp och säljtvister*

500 kr i självriskbonus till köpare*

Certifikat med skadehistorik*

*för dig som har din båt försäkrad hos oss
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ompack.se - info@ompack.se 

Allt för skydd av båtar vid transport och vinterförvaring 
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