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Upp till bevis, ministern!
SVERIGES BÅTÄGARE ÄR ett 
mycket luttrat släkte. De 
senaste åren är det främst 

de ständigt ökande båtmotorstölderna 
som har diskuterats i båtklubbar och på 
bryggor landet runt.

Båtägarna och försäkringsbolagen har 
betalat enorma summor i försäkringspre-
mier för att stöldvågen inte har stoppats, 
trots att den negativa utvecklingen har 
varit tydlig länge.

När Båtliv som en av de första nyhets-
kanalerna skrev att det inte är förbjudet 
att föra ut stöldgods ur Sverige var det 
många – till och med riksdagsledamöter 
– som trodde att vi överdrev. Tyvärr hade 
vi rätt och tjuvarna hade koll på det.

Kanske ser vi nu äntligen en ljusning 

vid horisonten. Efter inrikesminister 
Mikael Dambergs (S) löften om att ”vi 
ska komma åt de här internationella 
stöldligorna” ökar hoppet om att Sveriges 
båtägare ska få se ett slut på alla stölder 
(se intervju sidan 10).

Damberg var mycket tydlig och enga-
gerad vid vår intervju, där han och SBU:s 
ordförande länge talade om stöldproble-
matiken. Ministern pekade på vad som 
redan har gjorts och vad som kommer.

Ändå är det lätt att uppfatta politiska 
uttalanden som floskler och ganska lud-
diga, allmänt hållna löften. Hoppet står 
därför till minister Mikael Damberg att 
han ska sätta fart på en snabb förändring 
av lagstiftningen och ge de inblanda-
de myndigheterna ökade resurser. Att 

det ger effekt visar en nyligen (22 
november) genomförd insats av 
Kustbevakningen, Polismyndighe-
ten och Tullverket tillsammans i 
jakten på utländska stöldligor.

I längden vinner inte bara Sveriges 
båtägare, bönder, byggföretag 
och alla andra som drabbas 
av de internationella stöld-
ligorna på att utveckling-
en förändras. Vi blir alla 
vinnare i ett samhälle 
där vi tryggt kan ägna 
oss åt en aktiv fritid 
– gärna i egen båt – 
utan att låsa in oss.
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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Båtklubbsmedlem

Bättre försäkring
till lägre pris

+

Enkel matematik på sjön:

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 giltighetsområde

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden
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