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Båtkörkort och kanske ett båtregister
SOMMARENS DISKUSSION OM 
ett båtkörkort var oundvik-
lig och lätt att förutse. Med 

massor av båtägare – många av dem ny-
komlingar – ute på sjön ökar trafiken och 
det finns alltid några busar som ställer till 
det för den stora massan.

Båtorganisationerna var föredömligt 
snabba med att gemensamt kräva ett 
båtkörkort. De satte dock gränsen vid 35 
knop. Om förslaget innebär en omtanke 
för båtförarnas säkerhet så kan ett mer 
realistiskt förslag vara att införa ett 
båtkörkort för alla båtar, oavsett motor-
storlek och prestanda. Begränsningar 
rör alltid till det, se bara på den odödliga 
debatten om promillelagen.

Båtar bör hanteras av människor som 
vet vad de gör. En stor och tung segelbåt 

kan ställa till problem, liksom en snabb 
men mycket lättare motorbåt. Vad en 
supersnabb vattenskoter kan ställa till 
med förstår de flesta.

Båtkörkortet för vattenskotrar är efter 
sommarens politiska utspel väldigt an-
geläget och ska snabbutredas. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen 1 oktober.

Diskussionen kan mycket väl fortsätta 
med förslag om ett båtregister. Ett 
sådant kan vara på sin plats om det 
hanteras rätt och införs under rätt 
förutsättningar. De senaste försöken 
med båtregister har gjorts för att kunna 
driva in en båtskatt, något som vi hoppas 
slippa se igen.

Ett båtregister, helst hanterat av 
någon båtorganisation eller ett försäk-
ringsbolag, infört för att hålla ordning på 

sjön kan vara en stor hjälp för inte bara 
myndigheter och sjöräddningen utan 
också för båtklubbarna och landets 
båtorganisationer. Även de många 
båtmotorstölderna skulle vara enklare 
att tackla med ett bra båtregister.

Det är klokt att vara förberedd 
och förutseende. Förutom 
debatten om ett båtkörkort kan 
diskussionen om en båtskatt 
komma tillbaka, trots åratals 
argumentering om att vi 
i Sverige inte har någon 
skatt på ”lös egendom” 
och att politiker lovat att 
lägga frågan ”längst ner i 
byrålådan”.
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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