
 

Nyhetsbrev nr 3 2017 
 

Hej Båtvänner 
 
Våren är här och det vårrustas ute i Klubbarna för fulla Muggar. Det här är SMBFs tredje nyhetsbrev 

för året. 

 

Miljöfrågor 

Klarlagd definition av ”huvudsaklig förtöjningsplats” 

Arbetet med att få fler att måla mindre ger resultat. Det bär bra! På sikt kommer allt färre att välja 
att måla sina båtbottnar med giftfärg. Flera klubbar har redan infört förbud mot biocidfärger. Andra 
förbjuder högtryckstvätt. 

För er som ändå vill fortsätta måla gäller följande: Alla biocidfärger – t ex så kallade ”ostkustfärger” - 
är förbjudna i Mälaren och andra insjöar. Kemikalieinspektionen har nyligen ändrat/ förtydligat vad 
de menar med ”huvudsaklig förtöjningsplats”, vilket är avgörande om en båt som mesta tiden är i 
Östersjön, men som ibland besöker Mälaren av någon anledning. Läs nya texten här: 
http://www.kemi.se/ Det har nu uppkommit diskussion om båtar som hela sommaren har sin 
förtöjningsplats i Östersjön får rustas och sjösättas i Mälaren. Från SMBF har vi skrivit till 
Kemikalieinspektionen (se: www.smbf.org) och framhållet att det bör vara möjligt att rusta sin båt 
vid uppläggningsplats i Mälaren och sedan ta sin båt ut i saltsjön – även om den är målad med så 
kallad ”ostkustfärg”. I en e-postkonversation har Kemikalieinspektionen gett en ytterligare förklaring 
som lyder så här: ”Den tolkningen stämmer i så fall med hur vi definierar användningsvillkoret, 
eftersom en huvudsaklig förtöjningsplats enligt vår definition är i vatten. Som vi har sagt tidigare 
anser vi inte att vi kan sträcka vårt användningsvillkor till att omfatta vinterförvaring eller rustning på 
land.” Detta innebär, enligt SMBFs tolkning: - att en båt som är målad med östersjöfärg får rustas och 
sjösättas i Mälaren för att sedan efter en kort tid ta sig ut i saltsjön till sin huvudsakliga 
förtöjningsplats. - att en båt som är målad med östersjöfärg eller annan biocidfärg, och har en egen 
bryggplats i Saltsjön, får  inte disponera en egen bryggplats vid klubb i Mälaren.. Observera att den 
egna kommunen kan göra andra tolkningar av detta. 

Tips inför vårrustningen 

Behöver du verkligen måla båtbotten? Ofta är det både bättre och billigare att låta bli - Alla 
bottenfärger med biocid/gift som är godkända av Kemikalieinspektionen (t ex ”ostkustfärger”) är 
förbjuda i Mälaren och andra insjöar. - Glykol får inte släppas ut i sjön, på marken eller avloppet. Ska 
tas om hand som farligt avfall. - Begagnade penslar, gamla färgburkar och skrap- och sliprester är 
farligt avfall och får inte slängas i vanliga sopsäcken. 

Lägg gärna ut detta på klubbens webb, eller sätt upp i klubbhuset. 

 

 

http://www.smbf.org/


 

Övrigt 
 

SMBFs nya lokaler 

 

Ni har väl inte missat att vi har flyttat till nya, billigare och mer sjönära lokaler. Nu sitter vi Bergviks 
varv i Bromma i en byggnad som heter Gula Villan. Alla är välkomna hit och hälsa på alla vardagar i 
veckan. Hör ni av er innan och vill besöka oss så kanske vi kan hitta en tillfällig båtplats också. 
Adressen är Bergviksvägen 10 i Bromma. 

 
 

Nyheter från Svenska Sjö  

 
Ni Klubbar vet väl att ni har en omfattande Båtklubbsförsäkring automatiskt genom Svenska Sjö. Så 
se över era försäkringar så att ni inte är dubbelförsäkrade och betalar en massa pengar i onödan. 
Mer om den försäkringen kan ni läsa på följande länk: https://svenskasjo.se/for-batklubbar/ 

 
SBU informerar 

Sista chansen att anmäla båtklubben till Hempels erbjudande  
 
Som SBU tidigare har berättat i nyhetsbrev, i Båtliv och på deras hemsida så har företaget Hempel 
och Svenska Båtunionen startat ett samarbete där Svenska Båtunionen kommer att skänka upp till 10 
kompletta proffssliputrustningar gratis till båtklubbar där minst fem medlemmar byter till Hempels 
Silic One bottenfärg. 
 
Nu är det bråttom att anmäla er båtklubb för alla klubbar som vill vara med. Sista anmälningsdag 
är 30 april.  
 
Bottenfärgen Silic One är en helt biocidfri silikonbaserad bottenfärg som får användas i alla Svenska 
farvatten och Hempel har vänt sig till Svenska Båtunionen med ett erbjudande att finansiera 
sliputrusning till ett antal båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionens förbund. Svenska Båtunionen 
får ingen ersättning i samarbetet utan alla medel kommer att gå till inköp av utrustning till 

 

https://svenskasjo.se/for-batklubbar/


båtklubbarna. För att få tillgång till erbjudandet måste klubben vara medlem i ett regionalt 
båtförbund anslutet till Svenska Båtunionen. 
 
Så gör du en intresseanmälan 
Erbjudandet innebär att om minst fem medlemmar i er båtklubb byter bottenfärg till Silic One kan 
klubben erhålla en komplett proffssliputrustning för borttagning av bottenfärg och sliparbeten till 
klubbens medlemmar. 
 
Maila nedanstående uppgifter till peter@batunionen.com 

 Båtklubbens namn 
 Båtklubbens adress 
 Kontaktperson i båtklubben 
 Leveransadress 
 Namn och kontaktuppgifter till minst fem medlemmar som intygar avsikt att byta bottenfärg 

till Hempels Silic One under säsongen 2017. 

 
Svenska Båtunionen kommer att fördela sliputrustning efter följande kriterier: 

 Antalet medlemmar som byter till Silic One. 
 Klubbar i områden där kommun eller annan myndighet kräver bottensanering 
 Klubbar som har sin verksamhet i insjövatten där biocidfärger är förbjudna 

Om fler än tio båtklubbar uppfyller våra urvalskriterier kommer fördelning av sliputrustning ske efter 
lottning. 
 
För frågor, kontakta SBU:s verksamhetschef Peter Karlsson 
072-7485961 / peter@batunionen.com 
 
 
SBU behöver fler observatörer av havstulpaner i sommar 
 
Havstulpaner är båtägarens värsta fiende. De river på våra båtbottnar och gör att det går 
långsammare och att båten drar mer bränsle. Traditionellt har vi båtklubbsmedlemmar använt 
bottenfärger med biocider för att mota bort dem, men med hjälp av rätt information och enkla 
metoder kan man slippa bottenmåla och därigenom sluta förgifta bottnarna i våra hamnar och 
marken vid våra varv. 
 
Knepet för att lyckas är att veta när havstulpanernas larver sätter sig fast. Det gör de oftast bara en 
eller två gånger per år och vet man när det sker är det lätt att få bort dem genom t.ex tvätt eller att 
ha båten på land de veckorna de sätter sig. För att ni som båtägare ska veta när det är dags att tvätta 
har Skärgårdsstiftelsen och Svenska Båtunionen byggt upp ett nätverk av observationsplatser längs 
ostkusten, men vi behöver ha fler som hjälper oss att hålla koll på de små havstulpanerna. 
 
Hur gör man som båtklubb för att bli observatör? 
Man anmäler sitt intresse genom att fylla i ett digitalt dokument som finns länkat här. Efter det 
kommer man att få ett brev med posten innehållande en platta och information hur man hänger upp 
och läser av plattan samt hur man rapporterar in resultat. 
 
Vad innebär det att vara en havstulpanobservatör? 
Man hänger ut sin platta i vattnet innan midsommar och efter det kontrolleras plattan en gång i 
veckan under hela säsongen till och med september om det är möjligt. Att läsa av plattan är varken 
svårt eller tidskrävande. Det underlättar om man använder ett förstoringsglas för att kunna se 
havstulpanerna när de precis satt sig fast. Om man har en nattvakt i båtklubben är detta en perfekt 
aktivitet att fördriva tiden med. 
 
När plattan är avläst så loggar man in på nätet med hjälp av uppgifterna man fått i tidigare utskick 

mailto:peter@batunionen.com
mailto:peter@batunionen.com
http://batunionen.us2.list-manage.com/track/click?u=e34c69287b17981c664fe27a1&id=c9762efc55&e=b7baabe7ab


och fyller i om man fått havstulpaner och hur många havstulpaner som satt sig fast. Informationen 
samlas på en digital karta som finns på Båtunionens sajt Båtmiljö.se. 
 
Förslagsvis kan avläsningarna vara en del i bryggvakternas arbetsuppgifter. På så sätt får många ta 
del av information om alternativ till bottenfärg och engagera sig er båtklubbs miljöarbete. 
 
Varför ska man bli havstulpanobservatör? 
Genom att engagera sig hjälper man andra båtägare och båtklubbar men också sig själv. Att veta om 
när havstulpanen sätter sig fast öppnar upp för alternativa metoder istället för bottenfärg. Om man 
slipper stor påväxt från havstulpaner minskar också jobbet med att få bort dem på hösten. 
 
Anmälan: 
Vill er klubb hjälpa till att göra båtlivet miljövänligare genom att bli havstulpanobservatör skickar ni 
ett mail till peter@batunionen.com så hör vi av oss inom kort.  
 

Ändringar av funktionärer och adresser 
 
Vi vill påminna om att nu är det många av er Klubbar som har eller har haft årsmöten och bytt 
styrelsemedlemmar. 
Glöm inte att ändra era kontaktuppgifter i Bas-Systemet eller i kontakt med oss. Det är viktigt att vi 
kan komma i kontakt med er. 

 
Lycka till med vårrustningen 

 

SMBF Styrelse 
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