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BÅTTURISTERNA 
TILLBAKA I GÄSTHAMNARNA

Sommaren 2021 återvände båtlivet i gästhamnarna. Fortfarande är det en bit till toppnoter- 
ingarna, men det stora tappet från 2020 är i stort sett återhämtat. Text & foto: Lars-Åke Redéen 
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FÖRRA ÅRET FICK båtlivet 
ett enormt uppsving 
med många nya båt-

människor när svenskarna ville 
semestra på hemmaplan. Båtför-
säljningen ökade explosionsartat 
och inför nästa år ser det ut att 
accelerera.

För gästhamnarna blev som-
maren 2020 ett rejält avbräck, 
trots att de hade förberett sig 
noga. Pandemin gjorde att 
många båtturister drog sig för att 
ligga i gästhamnarna samtidigt 

som trenden att åka ut med båten 
över dagen har fått rejält fäste.

I år har utvecklingen varit 
klart positiv i gästhamnarna. 
Med många vaccinerade båtägare 
hade många hamnar fullbelagt 
eller näst intill.

Hur har sommaren varit för 
de svenska gästhamnarna?

– Riksföreningen Gästhamnar 
Sverige, med cirka 400 anslutna 
gästhamnar, är inte klar med sin 
statistik än. Men vi kan notera 
att hamnar som tappade mycket 

2020 till viss del har fått tillbaka 
en del av de många utländska 
båtar som inte kom 2020, säger 
Dick Netterlid, generalsekreterare 
Riksföreningen Gästhamnar 
Sverige.

– Detta har såklart varit både 
kul och resultatmässigt viktigt för 
många av våra maritima desti-
nationer. Vi ser också att många 
av vårt nationella båtbestånd 
seglat även i år mer regionalt. Att 
vi har haft en fin svensk sommar 
har visat sig bland annat på fler 

besök ute i skärgården och i våra 
mindre gästhamnar. Vi kan också 
notera många nya insteg i båtlivet 
vilket många gästhamnar kan se 
då många av de nya båtägarna är 
ovana och söker kunskap inför 
olika angöringssätt.               

Har de utländska båtturis-
terna kommit tillbaka?

– Många utländska båtgäster 
hittat tillbaka till Sverige efter-
som många länder har öppnat 
upp sina gränser och många har 
sökt sig till Sverige, vilket är positivt. 

Visby gästhamn är en av Sveriges 
populäraste. Med sin belägenhet mitt 

i Östersjön mellan flera länder ligger 
hamnen på en strategisk punkt.
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Cirka 37 procent av besökarna 
utgörs av utländska båtgäster i de 
svenska gästhamnarnas statistik. 
Jag bedömer att 15–20 procent är 
utländska båtgäster som är till- 
baka i de svenska gästhamnarna 
i år. Vi kan också notera att många 
av de som seglat i de svenska  
farvattnen 2021, är utländska 
båtar som 2020 övervintrat hos 
många fullservicevarv och 
marinor i Sverige.

Samtidigt kan vi se att intresset 
i övriga Europa också ökar med 
insteg i båtlivet, vilket rätt han- 
terat, kommer att påverka Sveriges 
maritima destinationer positivt 
inom de närmsta åren.

BÅTLIV BESÖKTE VISBY gästhamn 
på Gotland första veckan i juli. Då 
hade den stora anstormningen av 

gästande båtar inte anlänt än.
– Det börjar komma fler och 

fler båtar. När industrisemestern 
kommer igång så börjar det 
ordentligt, säger Selma Lönn- 
heden, gästhamnsvärd i Visby.

– Vi har inte påverkats så 
mycket av corona och har även 
en del utländska gäster, främst 
från Tyskland och Polen.

PÅ VÄSTKUSTEN VAR trycket som 
vanligt hårt från båtturisterna. 
Några dagar efter att Norge 
släppte sina restriktioner för att 
åka utomlands började båtturis-
terna anlända till gästhamnarna.

Vad båtsäsongen 2021 innebar 
i detalj vet vi inte än. Sommaren 
bjöd dock på ett antal stadiga 
högtryck och möjligheterna till 
båtliv var fantastiska. ✪

Smögens gästhamn välkomnade 
betydligt fler norska båtar än 

förra sommaren. Den klassiska 
hamnen är dock inte lika välbe-
sökt som för ett antal år sedan.

Selma Lönnheden och Sofie  
Back jobbade i Visby gästhamn  
i sommar. Båda har stor erfaren- 
het från båtlivet.

– Det här är första året som pensio-
närer. Vi ska uppfylla våra drömmar 
och segla kusten runt utan att  
stressa. Det har varit helt fantas-
tiskt de fyra första veckorna, säger 
Martin Olofsson från Kullavik som  
la till i Visby med sin Luffe 40.

Trosa gästhamn hade gott om båtbesökare i sommar.
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