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Helt fel att skrota båtmotorer
TRANSPORTSTYRELSENS 
utspel under Båtmässan i Göte-
borg om att skrota båtmotorer 

är ett riktigt hjärnsläpp.
Myndigheten vill minska klimat- och 

miljöpåverkan från båtlivet, något som 
alla skriver under på. Men de föreslår att 
båtägarna antingen frivilligt byter ut sina 
motorer eller tvingas till detta genom ett 
förbud.

Miljönyttan med att skrota kanske fler 
än 100 000 fungerande båtmotorer som 
används 10–20 timmar om året för att 
producera nya är minst sagt diskutabel, 
trots äldre tvåtaktares nackdelar. De enda 
som skulle jubla vore motortillverkarna 
och en och annan miljöfanatiker utan 
perspektiv.

En mycket bättre väg är att ge alla 
båtägare möjlighet att använda de alter-
nativa bränslen som finns. Alkylatbensin 
och HVO-diesel gör en drastisk skillnad 
i utsläppen från båtmotorer. Tyvärr är 
dessa bränslen mycket dyrare än vanlig 
bensin och diesel idag och de säljs bara 
på några få sjömackar. Alkylatbensinen är 
nästa dubbelt så dyr som vanlig bensin.

Transportstyrelsen menar säkert väl, 
men det blir fel när de inte tänker färdigt 
innan idéerna läggs fram. Båtmänniskor 
är också naturälskare och är rädda om 
miljön, som är en förutsättning för 
båtlivet.

Alla båtmotorer som säljs i Sverige 
följer de lagar som finns och uppfyller 
alla regler för avgaser och emissioner 

– oftast med råge. Majoriteten av 
alla utombordare är fyrtaktare och 
även moderna tvåtaktare är rena, 
enligt vissa till och med renare än 
fyrtaktarna.

Med rätt bränsle i våra sjömackar 
så löser sig problemet med 
tiden. De gamla tvåtaktarnas 
dagar är räknade, men det 
är helt fel att tvinga någon 
att skrota en fungerande 
motor som blir bättre 
med rätt bränsle.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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