
BÅTFARARENS EKOGÄRNING KOMMER – VI UTMANAR DIG! 

Segling och Båtsport i Finland och Håll Skärgården Ren rf utmanar föreningar och deras medlemmar 
att vistas på vattnet under säsongen 2019 ännu mer ansvarsfullt. Redan med små förändringar kring 
hur man informerar sina medlemmar om miljöärenden och hur medlemmarna bär sitt ansvar om 
naturens skick, kan man få en stor skillnad till stånd i spåret den egna hamnen lämnar i naturen. 

Båtfararens ekogärning -kampanjen på sociala medier aktiverar finska båtföreningar att presentera 
och dela med av sina miljögärningar till andra föreningar och medlemmar - och att utmana andra 
föreningar med.  

Låt oss tillsammans ta hand om miljön!



Båtföreningar spelar en markant roll i att upprätthålla 
vattenområdens välmående. Håll Skärgården Ren rf samlade 
ihop 10 tips som hjälper föreningar att lätt göra en bra grund 
för sina medlemmar att agera miljömedvetet.  

1. Se till att det på föreningens avfallspunkter finns en möjlighet
att sortera och att de är till storlek lämpliga. 
Det lönar sig att göra en avfallshanteringsplan var det framkommer hur 
man tar emot avfall, förvarar dem och bearbetar dem. Instruera även 
föreningens medlemmar angående hur de bör behandla riskavfall.  

2. Låt oss tillsammans förebygga övergödning.
Ifall er förening inte har en egen sugtömningsanläggning är det viktigt att
tydligt informera var den närmaste anläggningen ligger t.ex. på föreningens
anslagstavla.

3. Berätta åt föreningens medlemmar om alternativ för att hålla
båtbotten rent.
Giftmålfärgerna skadar Östersjöns ömtåliga organismer och förstör
jordmånen. Som tur finns det alternativ för giftmålfärgerna som borstar,
mattor, högtryckstvätt, som inte är skadliga för hälsan och sparar på
naturen. Håll Skärgården Ren rf har samlat ihop ett omfattande
informationspaket om alternativ på sina hemsidor. Skulle din förening kunna 
investera i t .ex. en flyttbar högtryckstvätt till sin hamn? 

4. Markera ett filtrerande ställe för båttvätt och för att diska
utflyktskärl.
Vissa tvättmedel kan när de hamnar i vattendrag vara dödliga eller störa
livsfunktionerna och förökningen hos organismer som bor i vattnet och därefter hamna
på din mattallrik. Tvättvattnet bör alltid filtreras.

10 MILJÖTIPS FÖR BÅTFÖRENINGEN 
5. Noggrannhet kring tankning och tankningslapp. 
Bränsleutsläpp som i samband med tankning hamnar i vattnet orsakar 
hälso-, miljö- och säkerhetsrisker.

6. Din förening en Sälle-hamn?

Sälle-hamnprogrammet är ett unikt miljöprogram utvecklat av Håll 
Skärgården Ren rf för finska båthamnar. Dess målsättning är att utveckla 
alla storleks båthamnar med miljön och säkerheten i åtanken. Mer 
information: www.pidasaaristosiistina.fi/files/2905/
Kan_vi_bli_en_Salle-hamn.pdf 

7. Sätt miljöinstruktioner på en synlig plats och informera om 
dem i föreningens informationskanaler.

8. Städa föreningens strand i skick inför sommaren genom att 

ordna ett Snygg Beach-talko.
Kom ihåg att anmäla den städade stranden på snyggbeach. fi kartan 
och bekanta dig med talko-instruktioner och rapportblanketten om 
mängden skräp. 
9. Utmana alla föreningens medlemmar att bli medlemmar I 
Håll Skärgården Ren rf.
Den ansvarsfulla båtfararen har alltid ett Sälle-märke på båten. 
Medlemsavgiften per år är 35€.

10. Bekanta dig med Håll Skärgården Ren rf:s sidor.
På sidorna hittar du medlemsinformation och med medlemsavgifter 
upprätthållna Sälle-serviceställen och mer information och publikationer

angående miljön: www.hallskargardenren. fi.



Vad är det nya er 
förening gör för att 
hålla miljön ren 
denna sommar (se 
listan med tips)? Vilka 
goda principer finns 
det i era hamnar eller 
öar redan från förr? 
Vilka tips skulle ni 
dela med er av till 
andra föreningar?  

SÅHÄR FUNGERAR BÅTFARARENS EKOGÄRNING- 
UTMANINGEN PÅ SOCIALA MEDIER: 

Lägg på er förenings 
Facebooksidor en bild 
eller ett videoklipp 
och en kort förklaring 
kring den verksamhet 
hos er som tar miljön i 
beaktande. Utmana 
grannförening med i 
Båtfararens eko-
gärning genom att 
markera dem med 
@grannföreningens 
namn.  

Lägg till i dina inlägg 
#veneilijänekoteko, 
och markera SPV och 
HSR rf med: 
@Suomen Purjehdus 
ja Veneily & @Pidä 
Saaristo Siistinä ry. 
Så är inlägget klart!  

Uppmuntra 
föreningens 
medlemmar att ta del 
av utmaningen och att 
satsa på ekologiskt 
tänkande genom att 
dela länken till 
Skötsamt till sjöss 
-guiden:
www.pidasaaristosiistin
a.fi/files/2903/
Skotsamt_till_sjoss.pdf

Utmaningen på sociala medier påbörjas på Segling och Båtsport i Finlands Facebook-sida fredagen den 17 maj. 




