
SBF:S REKOMMENDATIONER 
FÖR EN MILJÖVÄNLIG BÅTSPORT
Segling och Båtsport i Finland uppmanar föreningarna och båtfolket att 
vårda vår unika havs- och insjönatur med tanke på kommande generationer 
och för att säkra förutsättningarna för vår värdefulla fritidsverksamhet.
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LÄMNA BORT GIFTFÄRGE



1. LÄMNA BORT 
GIFTFÄRGE
Användningen av giftfärger och utsläp-
pen av dem i jord och vatten kommer att  
begränsas i EU:s biocidförordning.  Det 
betyder att båtens målade yta inte länge 
får tvättas så, att tvättvattnet rinner ut i 
jorden eller i vattnet. Begränsningarna 
gäller enbart biocid antifouling-, dvs. gift-
färger. Föreningarna har en viktig roll i att 
styra båtsportens utveckling mot en bio-
cidfri, alltså giftfri framtid.

REKOMMENDATIONER TILL FÖRENINGARNA

•	 Beslut att göra föreningen biocidfri.
•	 Skapa en tvättplats, där tvättvattnet tas tillvara och  

behandlas på rätt sätt.
•	 Rekommendationer och riktlinjer för föreningens  

verksamhet, samarbete med andra föreningar.
•	 Diskutera bottenmålningen i samband med besiktningen.

REKOMMENDATIONER FÖR BÅTFARARNA

•	 Måla båtbottnet med biocidfri, dvs. giftfri målfärg.
•	 Alternativt, låt bli att måla båtbottnet och tvätta det istället 

t.ex. i en bottentvättanläggning speciellt under den tid då 
snäckor växer.

•	 Giftfärger är förbjudna på insjöarna och i praktiken onödiga 
i kusternas bräckta vatten.

•	 Uppgifter om gällande begränsningar finns på målburkarna. 
När du köper en målfärg förbinder du dig att följa  
instruktionerna för hur den ska användas.
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NYA KRAV GÄLLANDE 
AVFALLSHANTERINGEN



2. NYA KRAV 
GÄLLANDE AVFALLS-
HANTERINGEN
Kraven på avfallshanteringen i hamnar 
för fritids- och yrkestrafik kommer att 
skärpas i vår europeiska och nationella 
lagstiftning. Föreningarna måste ha en  
avfallshanteringsplan. I sina stadshamnar 
bör de organisera mottagning av åtmins-
tone blandavfall, toalettavfallsvatten och 
farligt och oljehaltigt avfall. Övriga ham-
nar för fritidsbåtar måste ta emot åtmins-
tone toalettavfallsvatten och blandavfall.

REKOMMENDATIONER TILL FÖRENINGARNA

•	 Föreningarna och hamnarna kan samarbeta när det gäller 
att göra upp planer för avfallshanteringen och att ta emot 
avfallet. I det fallet måste ett samarbetsavtal uppgöras.

•	 Blandavfall ska deponeras i de kärl, som finns för ändamåle.
•	 De nya kraven på avfallshantering gäller inte små hamnar  

eller skärgårdshamnar.

REKOMMENDATIONER FÖR BÅTFARARNA

•	 Sortera och deponera ditt avfall enligt föreskrifterna.
•	 Töm toalettavfallet i sugtömningsanordningen.
•	 Använd lätt sorterbara förpackningar ombord för mat och 

andra ändamål.
•	 Bränn inte plast och livsmedelsförpackningar i brasor eller 

på grillplatser – materialet ska återanvändas.



MOT ETT MINDRE
KOLAVTRYCK
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3. MOT ETT MINDRE
KOLAVTRYCK
Fritidsbåtsport är till största delen så kall-
lad ”icke nödvändig verksamhet”, men 
vår båtsport ger oss fina upplevelser och 
för att trygga dess kontinuitet ska vi med 
egna åtgärder minska dess klimatbelast-
ning. 

REKOMMENDATIONER TILL FÖRENINGARNA

•	 Kolla elavtalen, satsa på fossilfri energi.
•	 Vid investeringar, kolla miljöbelastningen för utrustning,  

material, infra och arbetsprocesser.
•	 Samarbete föreningar emellan sparar pengar och miljön då  

ni gör anskaffningar eller investeringar.

REKOMMENDATIONER FÖR BÅTFARARNA

•	 Då du väljer motor, beakta dess ekonomi och miljövänlighet. 
•	 Kom ihåg att underhålla, sköta och förnya din motor på rätt 

sätt.
•	 Kör med ekonomisk fart. Segla om du har en segelbåt.  

Lär dig att hantera din båt.
•	 Kolavtrycket är proportionerligt mot storleken på din båt:  

Fundera på om du verkligen behöver extra ”fötter” eller  
hästkrafter på din långfärds- eller förbindelsebåt. 

•	 Tillverkningsmaterialet har betydelse. Trä är det mest  
kolneutrala alternativet. Fördelen med aluminium är att det 
kan återanvändas. ABS och glasfiber är sämre alternativ.

•	 Att dela båt lönar sig: Hyr båt för ditt eget behov eller hyr ut 
din båt till glädje för andra.

•	 Planera återanvändning och nedskrotning då du gör dig av 
med din båt. 



För flere vinkar och länkar till infokällor: 
spv.fi/veneilija-ja-ymparisto.

Miljö- och avfallsfrågor kommer i framtiden att ingå i 
målsättningen och innehållet för  SBF:s utbildningsverksamhet.


