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Nya sjökort säljs trots felaktigheter

Varje röd ring är ett grund med 
mindre än 4 m djup som saknas 
i Sjöfartsverkets kort, men som 
Hydrographica förhindras att  
publicera. Blå yta är Sjöfarts- 
verkets 6-meterskurva.

PÅ EN VIDEOKONFERENS, 
anordnad av Svenska 
Båtunionen informe-

rade Magnus Hovberg, produk-
tionschef på Sjöfartsverket, om 
det så kallade Sjökortslyftet. 
Han medgav att det kan finnas 
felaktigheter i de nya sjökorten, 
beroende på att man inte haft tid 
eller råd att sjömäta de många 
grunda skärgårdsområdena. Så 
fort Sjöfartsverket får in upp- 
gifter från båtfolket om felaktig-
heter ska de kontrollmäta och 
rätta i sjökorten. 

Saken är att i de tidigare sjö-
korten är det redan rätt. På en 
fråga varför inte Hydrographica 
får publiceringstillstånd till sina 
nya kort meddelade Hovberg 
att deras mätmetoder inte håller 

Sjöfartsverket går ut i media och berättar att de nya, mycket kritiserade sjökorten är ute till 
försäljning. Trots att de innehåller felaktigheter! Text: Bengt Anderhagen

internationell standard.
Nu har privatpersoner (och 

även Hydrographica) lämnat 
in anmälan om missbruk av 
dominerande ställning till Kon-
kurrensverket. Anledningen är 
bland annat att Sjöfartsverket 
felaktigt anmodat Hydrographica 
att radera orienteringsmärken 
och djupsiffror med angivande 
att de är hemliga, trots att Sjö-
fartsverket själva håller motsva-
rande djupsiffror tillgängliga på 
nätet och trots att Hydrographica 
tidigare fått publicera samma 
information. 

Det handlar också om oskäliga 
handläggningstider med mera. 
Allt som pekar på att Sjöfarts- 
verket medvetet vill hindra 
Hydrographica att kunna mark-

nadsföra sina sjökort.
Att en myndighet får agera på 

detta sätt är ofattbart. Dels att 
medvetet ge ut sjökort som är 
felaktiga, dels hindra ett annat 
företag, som enligt lag har rätt 
att göra sjömätningar, att kunna 
publicera sina sjökort. Ett före-
tag, vars sjökort som båtfolket 
har mycket stort förtroende för. 
Till och med Magnus Hovberg, 
Sjöfartsverket, medgav att han 
själv använde Hydrographicas 
sjökort…

SJÖFARTSVERKET: gör om, gör rätt! 
Dra in de nya sjökorten tills dom 
stämmer. Då kan vi tala om ett 
Sjökortslyft. Till dess: låt oss  
båtfolk få använda de kort som  
vi litar på. ✪
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Besök vår webshop: www.prorecond.se

Menzernas är en unik båtvårdserie från en av värl-
dens största tillverkare av polermedel och lack/
gelcoatskydd.  För mer information om produkterna  
samt  övrigt båtsortiment besök våran webshop. 

Vi söker Återförsäljare
Vi är Generalagent För Menzerna i Sverige!
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