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Vad mer kan du göra? 

• Miljötrimma motor och körsätt så kan 

bränsleåtgången minska med upp till 40 %.  

Det kan vara att 

– Använda bästa bränslet och en  

miljöanpassad olja 

– Använda miljövänliga båtvårdsprodukter 

– Dämpa farten 

– Fördela vikten rätt i båten 

• Ankare kan skada bottnen, så undvik att dragga  

och använd fasta bojar när det finns.  

Respektera ankringsförbuden. 

 

Läs mer på Vaxholms stads hemsida: 

www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/ 

hallbar-livsstil/hallbart-batliv 

 

Vad händer 
båtsäsong 2021? 

 

Kontakt:  

Fritidschef Hans Larsson  

08-541 708 29 

 

 

 



 

 

Grönt båtliv 

Under 2000-talet har utbredningen av syrefria döda bottnar i Östersjön ökat 

från 5 till 15 procent. Det beror i först hand på övergödning med framförallt 

höga halter av kväve och fosfor. Föroreningar som oljespill, avgaser, 

båtbottenfärger och rengöringskemikalier är miljögifter som har en negativ 

påverkan på vattenmiljön. Havstulpaner, mossdjur, nässeldjur och alger kan 

sätta sig på båtbotten vilket leder till ökad bränsleförbrukning och utsläpp av 

kväveföreningar, som genererar övergödning. 

Vad kan du göra för att idka ett miljöanpassat HÅLLBART BÅTLIV? 

 

Båtbottenfärger  

Båtbottenfärger läcker ut skadliga kemikalier och slipdammet från gammal färg 

är hälsofarligt. Du kan prova giftfria alternativ till bottenmålning genom att  

• Semestra i sötvatten 

• Förvara båten ovanför vattenytan – båtlift, trailer 

• Skrubba skrovet själv med borstar eller högtryckstvätta på land 

• Lägg ut en membranduk på båtplatsen 

På köpet får du ett renare vatten med ett rikt växt- och djurliv. 

Båtbottentvättar  

Genom att rengöra din båt i en båttvätt kan du hålla alger och havstulpaner  

borta från skrovet. En borsttvätt fungerar som en biltvätt utan kemikalier.  

Tvätten tar cirka 15 minuter för en båt på 20–25 fot. Här i Stockholms skärgård 

räcker det med 2–3 tvättar per säsong. 

Du kan tvätta din båt på båtbottentvätt i Vaxholm: 

• Boka i Gästhamnen, ring 08-541 322 00 

 Latrintömning 

Toalettavfall tillför fosfor- och kväveämnen som övergöder havsvattnet och 

kan medföra sanitära problem med bland annat e-coli bakterier. Från och 

med 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar  

i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom  

de som är k-märkta. 

Ditt toalettavfall från fritidsbåtar kan du lämna kostnadsfritt vid följande 

latrintömningsstationer: 

• I förlängningen av Estlandsvägen (mindre båtar) 

• Gästhamnen (alla båtar) 

Nedskräpning i havet 

Skräpa inte ner. Plast, linor, glas och annat skräp är dödliga faror för säl, 

fåglar, fisk och andra djur. Det bästa sättet är att sortera avfallet ombord  

och ta med till fastlandet. Då blir det enklare att återvinna och ingen  

annan behöver åka ut för att hämta ditt avfall. 

Ditt avfall kan du sortera på följande platser: 

• Cirkel K och Eriksövägen /Petersbergsvägen -  

Förpackningar (glas, papper, metall, plast, tidningar) 

• Norrhamnsplan och Färjeterminalen - Förpackningar (glas, tidningar) 

Plast/mikroplast 

Hjälp till genom att undvika alla engångsprodukter i plast till exempel 

muggar. Det finns andra material så som bambu eller porslin som fungerar 

bra ombord. 

Båtsamverkan 

• Vaxholms stad och Polisen samverkar för att minska båtrelaterad 

brottslighet. Kontakta strategen för social hållbarhet i kommunen  

för att få mer information om arbetet med båtsamverkan och om  

hur brott motverkas: Hållbarhetschef Madeleine Larsson; 

madeleine.larsson@vaxholm.se 
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