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Det blir en annorlunda sommar med goda förutsättningar för båtfolket. 
Osäkerheten på grund av Covid-19 är stor, men Båtliv har samman-

ställt vad som gäller. Text : Lars-Åke Redéen Foto: Bengt Pettersson

SOMMAREN 2020

UPPLAGT
FÖR EN FIN BÅTSOMMAR
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COVID-19 OCH EFFEKTERNA av pande-
min gör att semester på hemmaplan 
får ett kraftigt uppsving i år. Båtlivet 

är en stor vinnare på situationen.
Men vad är det som gäller? Blir det sär-

skilda regler i hamnar och båtklubbar? Får vi 
segla eller köra motorbåt var som helst?

Grundregeln blir troligen att hålla avstånd 
även i hamnar och vikar. Att inte vara för 

många ombord är lika enkelt att förstå. För 
den som ligger i en gästhamn är troligen det 
bästa alternativet att använda båtens toalett 
och att hämta mat på någon krog om man 
inte lagar mat själv. Utnyttja gärna möjlig- 
heten att ligga på svaj med ankare eller vid 
en boj!

Folkhälsomyndigheten lovade infor-
mation för sommaren i slutet av maj, det 

vill säga efter denna tidnings tryckning. 
Riksföreningen Sveriges Gästhamnar har 
dock redan gett ut sina corona-rekommen-
dationer. Båtliv har intervjuat Dick Netterlid, 
generalsekreterare Riksföreningen Gäst-
hamnar Sverige, om läget för hamnarna.

Vad gäller i gästhamnarna i sommar?
– Sveriges klassificerade gästhamnar är 

redo att möta året alla båtfarare och i många 
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hamnar också husbilar. Vi hoppas på fint 
väder och många som väljer båtlivet som 
sommarrekreation och upplevelser på många 
gästhamnsdestinationer utmed kuster, in- 
sjöar och kanalsystem, säger Dick Netterlid.

Vilka skillnader blir det mot tidigare år?
– Säsongen 2020 är för gästhamnarna 

lite speciell eftersom Covid-19 råder med 
många restriktioner, rekommendationer och 

direktiv i mötet med båtgäster som anlöper 
en gästhamn i Sverige. Gästhamnsorganisa-
tionerna i Sveriges hamnar känner sig väl för-
beredda med extra hänsyn till hur vi möter 
upp vid bryggan, hamnkontoret och våra 
hygienutrymmen, genom social distansering 
vid vattenposter, eluttag, grill och lekplatser 
till begränsning av antal personer i hygien- 
utrymmen samt hamnkontor och reception. 

Vi rekommenderar alla våra båtgäster att 
följa hamnens rekommendationer och anslag 
för allas vår hälsa.

Kommer båtar som besöker gästhamnar 
att få ligga mer avskilda i år och hur blir det 
i serviceutrymmen?

– Båtar kan i vissa hamnar få lite anvis-
ningar hur de ska ligga, om hamnpersonalen 
anser det nödvändigt. Normalt ligger båt- 

I år blir det annorlunda för alla som vill ligga 
i gästhamnar eller större naturhamnar. Att 
hålla avstånd och respektera andra är vik-
tiga förutsättningar. Bilden är från Utklip-

pan, ett populärt utflyktsmål i sydost. 
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Detta gäller för gästhamnar:
1. Följ gästhamnens anvisningar och anslag.
2. Ta eget ansvar, håll distans och undvik folksamlingar i servicebyggnader.
3. Använd handske eller ett finger vid kodlås och automater.
4. Torka av och rengör använda handtag och kranar efter användning.
5. Tvätta alltid och ofta händerna med tvål och vatten.
6. Använd sunt förnuft och ta ansvar.
7. Är du sjuk eller känner dig dålig – stanna hemma.
Sajten Upplev Båtlivet kommer att vara uppdaterad.
Aktuell information: www.upplevbatlivet.se
Riksföreningen Gästhamnar Sverige: www.gasthamnarsverige.se

arna med behörigt avstånd där besättningar-
na har ett naturligt avstånd. Finns det någon 
gäst som önskar lite extra avstånd kontaktas 
hamnansvarig personal. Om båtar ligger 
utanpå varandra ska man gå över varandras 
fördäck i land. Det är viktigt med sittbrunns-
avstånd på 1,5–2 m. 

Vad händer med båtar från grannländer 
och Europa?

– Det blir ingen särbehandling av dessa 
utan dessa båtar kommer mötas av samma 
ansvarstagande och hamnregler som de 

nationella båtgästerna. Gästhamnarna följer 
myndigheternas rekommendationer, om 
något ändras och vi får utlandsflaggade båtar 

i Sveriges gästhamnar så kommer dessa 
också följa de riktlinjer som gäller. Många 
utländska båtar kommer nog att stanna i sina 
respektive länder. Vi tror att vi kommer att se 
en mer regional turism och båtliv.

När det gäller hamnar, hamnkontor och 
hygienutrymmen har rekommendationer 
gått ut till alla 400 medlemshamnar i Riks-
föreningen Gästhamnar Sverige med under-
lag inför personalutbildning och säsongs- 
förberedelser och med råd att anslå till  
gästerna. ✪

”Det är viktigt med  
sittbrunnsavstånd  

på 1,5–2 m.”

Möja är en av Stockholms mest populära destinationer.

Dick Netterlid, generalsekreterare Riksföreningen 
Gästhamnar Sverige. Foto: Riksföreningen Gäst-
hamnar Sverige.
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