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Fritidsbåtars miljöpåverkan – en 
överblick 



Båtliv förr, och synen på havet som 
miljö 

�  Få båtar, och små 

�  Havet som sopstation 



Fritidsbåtars miljöpåverkan 

-  Kraftig ökning av antalet fritidsbåtar 

+ Större medvetenhet 

+ Bättre kunskap 

+ Förändrad attityd 

+ Tekniska lösningar 



påverkan:  nedskräpning 

ü Förändrad syn generellt 

ü Kampanjer 

o  Övergivna båtar/skrotbåtar 

o  Båtregister? 



ü   Lägre halter biocider 

ü   Spolplattor 

ü   Flera alternativ 

o   Färger hälsovådliga/”fulfärger” 

påverkan:  bottenfärger/antifouling 



ü Lagstiftning 

ü Tömningsstationer 

o  Låg acceptans i vissa områden 

påverkan:  toalettavfall 



påverkan:  utsläpp från motorer 
(PAH, CO2) 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) giftiga, ansamlas i 
sediment och tas upp i näringskedjan (t ex musslor och 
ostron). Kolvätena lagras i bottensediment, och i djur och 
växter som lever där  

Avgaser direkt i vattnet. Starkare motorer – mer bränsle, 
mer avgaser.  

o  Påverkan ofullständigt känd, forskningsprojekt pågår 



påverkan:  utsläpp från motorer 
(PAH, CO2) 
ü    förbättrade förbränningsmotorer 

ü    alternativa bränslen 

ü    elmotorer 

o    kostnaden 



Muddring fördärvar biotoper, sprider bottensediment och 
kanske gifter.  

Bryggor (speciellt pontonbryggor) och båtar skuggar – 
påverkar t ex ålgräsängar kraftigt. Mer trafik. 

Skyddade grunda vikar viktiga platser för havets 
ekosystem – också bra platser för bryggor och hamnar 

 

 

påverkan:  hamnar och bryggor 



 

ü    lagstiftning 

ü    alternativ – båtplats på land under sommaren 

påverkan:  hamnar och bryggor 



Hög hastighet/vågor – erosion, speciellt i trånga sund. 
Påverkan på djurliv. Buller nytt forskningsområde 

påverkan:  hastighet och buller 



ü Lagstiftning 

ü Upplysning 

o  Attitydförändring 

påverkan:  hastighet och buller 



påverkan:  sekundär spridning av 
invasiva arter 

Främmande invasiva arter alltmer uppmärksammat 
problem. En vanlig ”inkörsport” är barlastvatten à 
påträffas först i hamnområden.  

Småbåts-trafik/-hamnar i närheten kan därför innebära 

sekundär spridning.  

 



Hur förändrar vi? 

�  Kunskap om havet som ekosystem 

�  Acceptans 

�  Alternativ ”det måste fungera” 

�  Attitydförändringar, ökat intresse för miljöfrågor 



Framtidens marinor 
�  Grön Marina/EcoMarina – ett steg längre än ”blå 

flagg” 

�  Mer tid i gästhamnen/marinan? 

�  Hamnen porten till samhället, samverkan med 
andra aktörer 

�  Helhets-syn, ekologisk hållbarhet i alla led 

 
Hur når vi en grön marina?
Idag fi nns ingen klar defi nition av vad en grön marina är. Blå 
fl agg är en internationell miljömärkning och ger en viss garan-
ti vad gäller vattenkvalitet, säkerhet och service. För att uppfyl-
la kraven för blå fl agg krävs bland annat att hamnen informe-
rar om och utbildar om miljön, har ett fortgående miljöarbete, 
har säkerhetsutrustning, har rena och välstädade faciliteter 
och arbetar för en god vattenkvalitet.

En grön marina siktar högre än så. Nedan följer ett antal punk-
ter som kan fungera som en vägledning i arbetet för en grön 
marina:

•   Helhetstänk med ett miljöperspektiv som genomsyrar 
hela arbetet och inkluderar kringliggande verksamheter 
är av stor vikt

•   Gemensam vision om en grön marina som 
är väl förankrad i en enig styrelse

•   Grön tidsplan som innehåller huvudmål, delmål och upp-
följning av de åtgärder som behövs för att hamnen ska kun-
na betecknas som en grön marina. 

•   Kartläggning av skyddsvärda marina miljöer i 
hamnområdet

•   Plan för skydd och eventuellt återställande av den marina 
miljön, till exempel genom bevarande av ålgräsängar

•  Sanering av förorenade områden i hamnen 

•   Stegvis fasa ut giftiga bottenfärger genom att t.ex. ställa 
krav vid uthyrning av nya båtplatser och/ eller subventio-
nera båtplatser för de som använder giftfria bottenfärger

•  Renspolning på spolplatta i enlighet 
med rådande miljökrav eller i båttvätt

•   Miljökonsekvensanalys vid fysiska åtgärder som anlägg-
ning av nya bryggor, ramper, utbyggnad av hamnen och där 
välja det minst miljöbelastande alternativet

TIPS FÖR EN:

Guide till en hållbar och 
attraktiv hamnutveckling

Foldern har tagits fram inom projektet Öckerö - framtidens 
marina, som fi nansierats av Västra Götalandsregionen 
och Öckerö kommun.
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•  Välja det minst miljöbelastande alternativet vid val av ma-
terial för bygge och andra åtgärder

•  Möjlighet till båtpool och uppställning av båtar på land

•  Avfallshantering: tydlig skyltning på kärl för plast, papp, 
metall, glas, tidningar, hushållsavfall och farligt avfall.

•  Anlägga tömningsstation för fritidsbåtar 
och underhålla den

•  Faciliteter: tillgänglighetsanpassade och med succesiv 
modernisering av snålspolande toaletter, lågenergilampor, 
grön el, exempelvis solpaneler

•  Tillgång till laddstolpar och alternativa drivmedel

•  Tydlig skyltning/information om natur och miljö och varför 
åtgärder görs (som t ex skydd av ålgräsängar, plastens på-
verkan på det marina livet)

•  I nformation till besökaren om vad den själv 
kan göra för att förbättra miljön

•  Tillgång till grillplats för att undvika engångsgrillar

•  Årlig strandstädning, så att även omliggande 
områden hålls rena

•  Bokningsbara platser för husbilar och båtar

•  Tydlig information och karta över hamnområdet inklusive 
öppettider och kontaktuppgifter
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Hamnen är navet i kustsamhället. Därför är det viktigt med en 
hållbar och attraktiv hamnutveckling som inkluderar det övriga 
samhället. Många gäster har redan innan besöket hämtat sin in-
formation via digitala medier och genom rekommendationer av 
vänner. I hamnen får båtgästerna sitt första intryck av platsen, 
därför är en ren och snygg hamn med gott värdskap och trevligt 
bemötande viktigt för såväl hamnen som för kustsamhället.  

I handen håller du en guide som kan fungera som en hjälp i ditt 
fortsatta arbete för en grön marina. Alla hamnar har inte förut-
sättningar för samtliga åtgärder, men vissa är nödvändiga för att 
närma sig en hållbar hamn. Det kan upplevas som en utmaning 
för många hamnar att gå mot en grön marina, men det fi nns 
mycket som man enkelt kan göra. Beroende på om det är en gäst-
hamn eller en fast marina kan behovet se olika ut. Vi har koncen-
trerat oss på de hamnar som också fungerar som gästhamnar.

Här har vi samlat en del tips som förhoppningsvis underlättar ert 
arbete för en grön marina. Tänk på att arbetet är en långsiktig och 
kontinuerlig process. 

Vad är viktigt för besökaren?
Vi står inför en ökad turism som sliter på miljön, samtidigt som be-
söksnäringen är en viktig inkomstkälla för våra kustsamhällen. En 
god havsmiljö är nödvändig för att besökarna ska fortsätta vilja 
komma. Besökaren blir alltmer medveten om sitt eget avtryck, där-
för är det viktigt att så mycket som möjligt underlätta för besökaren 
att minska sin påverkan på miljön. 

Besökaren vill: 

• Träffa lokalbefolkningen

• Få tips på vad man kan göra och se

• Möta kunnig och vänlig personal

• Ha tillgång till service 

• Ha en ren och snygg hamn med fräscha faciliteter

• Möta en hamn med kunnig och vänlig personal

• Ha tillgång till fungerande kollektivtrafi k

• Kunna sortera sitt avfall

• Ha tillgång till digital uppkoppling

• Få turistinformation och kartor

•   Göra rätt och veta vad den själv kan göra för att 

minska sitt eget ekologiska fotavtryck 

Vad är viktigt för företagen och verksamheterna?
Besökaren stannar inte enbart i hamnen, utan besöker hela områ-
det. För att få en hållbar turism är det viktigt att samtliga verksam-
heter som möter besökaren genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vik-
tigt att komma ihåg är att företag i hamnnära lägen får en stor del 
av den inkomst båtgästerna genererar. 

Företagen bör:

• Samordna sig för bättre upplevd kvalitet hos besökaren

• Samordna sig för att generera nya paketprodukter

• Exponera miljövänliga produkter

• Leverera information och inspiration till besökaren

• Ersätta plast- och engångsprodukter

Gästhamnen 
-porten till 
kustsamhället

3

Gä

sth
amn

Gästhamn


