
Nordiska Båtrådet 22-24.9. 2022 i Haugesund 
KNBF:s verksamhetsledare hälsade alla välkomna till Haugesund och NBR:s rådsmöte.

Sjöfartsdirektoriatets sjöfartsdirektör Knut Arild Hareide tog emot oss på deras huvudkontor och 
hälsade oss välkomna.


Samarbete inom Norden borde främjas och samordning av regler vore önskvärt. I Norge har man 
nollvision i sjösäkerhet. Siffrorna pekar nu åt fel håll. Olycksfallsstatistiken i de olika nordiska 
länderna presenterades. Finlands statistik är sämst beroende på så många drunkningsfall på 
insjöarna. Äldre män faller ur båten på veckslutskvällar, räddningsväst saknas och alkoholen är 
med. Om man putsar bort dessa olycksfall är Finlands statistik hygglig.


I Norge införs krav på höghastighetsbevis för båtar som har en topphastighet över 50 kn. 
Ålderskravet är 18 år.


En samnordisk sjösäkerhetskonferens ordnas i Stockholm med SBU som dragare, 8-9 november.


Arbete inom Helcom sker nu i arbetsgrupper. NBR övervakar. I Sverige försökte man ordna ett 
undervattenbuller test men misslyckades. Saken är högaktuell i Sverige.


En lång diskussion kring eldrift i båtar genomfördes med inslag från alla länder. Laddningsinfra 
sågs som ett problem. Tillverkning av elbåtar sker i relativt små mängder. I Norge och Finland har 
lanserats eldrivna färjor.


Bottenfärg är fortsättningsvis en aktuell fråga. Omständigheter i de olika Nordiska länderna 
varierar. På västkusten i Norge är läget mest krävande.


EBA:s möte i Valencia tar plats i slutet av oktober. NBR diskuterade vilka punkter på agendan är 
viktiga för oss. Val av ny president är viktig och Finlands kandidat Jan Jansson är den enda 
kandidaten. Nordens representanter stöder Finlands förslag.( Efter mötet klarnade att Finland 
kanditat kommer att utses till ny president i EBA på mötet i Valencia)


Rådsmötet:


Bokslutet presenterades av generalsekreteraren och godkändes av mötet. Kommande års budget 
presenterades och godkändes. Till ny ordförande för NBR utsågs Urd Kornö Rasmussen från 
Dansk Sejlförbund.


Följande rådsmöte hålles i Roskilde om ett år och halvårsmöte i samband med EBA:s GA 1 i 
Italien. I Valencia hålls nästa NBR möte i samband med EBA mötet.


Kuopio 30.9.2022


Jan Jansson


