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Sammanfattning	
Samtidigt som båtar och båtliv är en källa till glädje, avkoppling och upplevelser för väldigt många 

finns det en baksida. Ett flertal rapporter vittnar om fritidsbåtarnas negativa miljöpåverkan. Det är 

framför allt användningen av giftiga båtbottenfärger som ger upphov till att tungmetaller sprids till 

mark och vatten där fritidsbåtar underhålls och används. 

Syftet med förliggande studie är att försöka skapa en heltäckande bild av hur underhåll och 

användning av den undersökta gruppens fritidsbåtar ser ut, med avseende på antifoulingtekniker. 

Denna helhetsbild ska kunna ligga till grund för bedömning av var i båtägares praktiker, tekniker och 

användning som den största miljöbelastningen ligger. 

Under vintern 2012/2013 genomfördes en enkätstudie bland 1879 båtägare som hyr båtplats av 

kommunen eller ett kommunalt bolag på 14 utvalda lokaler runt Sveriges kust. 

Enkäten besvarades av 609 personer och majoriteten av dessa var män. Medelåldern på de 

medverkande i studien var 55 år.  

Av resultatet framgår att så många som en av tre båtägare på östkusten målar sin båt med en 

båtbottenfärg som inte är godkänd för deras båt eller deras vatten. Under säsongen 2012 var det 

22,5 procent av de medverkande båtägarna på östkusten som målade sin båt med en så kallad 

västkustfärg och fem procent som målade sin botten med en fartygsfärg som inte är godkänd för 

fritidsbåtar under tolv meters längd. 

Bland de medverkande båtägarna på västkusten visar resultatet på att de medel‐ och höghaltiga 

kopparfärgerna dominerar stort. Dessutom använder cirka tio procent av de medverkande på 

västkusten fartygsfärg som inte är godkänd av Kemikalieinspektionen för användning på fritidsbåtar 

under tolv meters längd. 

Relativt få av de medverkande använder sig av mekaniska metoder för att hålla skrovet fritt från 

påväxt. Cirka en av tio båtägare på öskusten har någon gång under sommarsäsongen 2012 uppsökt 

en borsttvätt. 

Resultaten pekar dock på att relativt många båtägare, 46 procent på östkusten och 39 procent på 

västkusten, skulle tänka sig att uppsöka en spol‐ eller borstanläggning under sommarsäsongen för att 

mekaniskt rengöra skrovet. 

Vidare tyder resultatet på att det är betydligt fler av båtägarna på västkusten, i jämförelse med 

östkusten, som vid vinterupptaget spolat av sin båt över en spolplatta med rening av spolvattnet. 

Hela 55 procent av de medverkande på västkusten spolade sin båt över en platta med rening, medan 

motsvarande siffra för östkusten var 17,5 procent. 

En majoritet av de tillfrågade båtägarna, hela 96 procent, tycker att ett friskt och välmående hav med 

biologisk mångfald är viktigt. Dessutom anser så många som åtta av tio båtägare i undersökningen 

att det är hans eller hennes ansvar att vi har en god havsmiljö. Vidare kan vi i materialet se att sju av 

tio medverkande båtägare helt och hållet håller med om att havsmiljön påverkas av vilken 

båtbottenfärg man använder. 
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1.	Inledning	
När vinterns sista snö smält bort och aprilsolen lockar med sin värme kan man se människor, med 

ansikten vända mot solen, söka lä för vinden uppkrupna i bergsskrevor. Nere i båthamnarna hörs 

ljudet av slipmaskiner under vintertunga presenningar och på bänkar längs bryggor och bodar sitter 

båtägare, iklädda blåställ fläckade av färg och matta av slipdamm, drickandes sitt medhavda kaffe. 

Båtar täcks av, luckor öppnas och kajutornas unkna vinterlukt får ge plats åt friska vindar. Det putsas 

och poleras. Gammal bottenfärg skrapas av och ny målas på i olika kulörer. En skärgårdskryssare får 

sin undervattenskropp täckt i signalrött. En bohusjulle blir blå. Vårens höga luft blandas med doften 

av hav och nykokt kaffe; tång och nystruken bottenfärg. Våren är här och ger löften om sommar. 

Scenen ovan kan vara hämtad från såväl Sveriges östkust som västkust. Att vårrusta sin båt är 

omgärdat av tradition, rutiner och procedurer. Det handlar för de flesta båtägare inte bara om att 

färdigställa båten inför sommarens äventyr, utan lika mycket om att vara en del i ett socialt 

sammanhang; att snacka bort några minuter med båtgrannen om den nyinköpta rullfocken eller att 

fördjupa sig i en diskussion om huruvida fjolårets bottenfärg lyckades hålla havstulpanerna på 

avstånd. Båtar och båtliv har i Sverige utvecklats till att bli en folkrörelse. Dessutom skapar vår 

långsträckta kust i kombination med allemansrätten goda förutsättningar för båtliv. Sveriges kust är 

med sina holmar, stränder, klippor och skär mycket lättillgänglig och perfekt för strandhugg. Att 

besöka en holme tillsammans med familjen och en välfylld picknickkorg eller att tillbringa en natt i en 

skyddad naturhamn är för många ett sätt att umgås och att uppleva vår fantastiska kust och natur. 

Enligt Stora båtlivsundersökningen 2010 beräknas den svenska fritidsbåtsflottan uppgå till nästan 900 

000 fritidsbåtar och av dessa används i genomsnitt 134 000 båtar per dag under månaderna maj till 

september (Transportstyrelsen, 2010). 

Samtidigt som båtar och båtliv är en källa till glädje, avkoppling och upplevelser för väldigt många 

finns det en baksida. Ett flertal rapporter vittnar om fritidsbåtarnas negativa miljöpåverkan. Det är 

framför allt användningen av giftiga båtbottenfärger, men också utsläpp från fritidsbåtarnas motorer, 

som ger upphov till att tungmetaller och PAH:er sprids till mark och vatten där fritidsbåtar underhålls 

och används. Markprover tagna på båtuppläggningsplatser visar på mycket höga halter av ett flertal 

gifter: koppar, bly, zink, kvicksilver, kadmium, tributyltenn (TBT) och PAH:er (aromatiska kolväten) 

(Eklund, 2011). Tyvärr är problematiken kring höga värden av tungmetaller och PAH:er inte 

begränsad till att enbart gälla båtuppläggingsplatser. Närmare studier av bottensedimentet i 

Sannäsfjorden strax söder om Strömstad visar också de, enligt Naturvårdsverkets klassningssystem, 

på höga till mycket höga värden av olika tungmetaller och organiska miljögifter. Värden som bland 

annat är orsakade av användningen av giftiga båtbottenfärger och av utsläpp från fritidsbåtarnas 

motorer (Nordberg et al., 2012). 

Fritidsbåtarnas miljöpåverkan är minst sagt ett månfacetterat och mycket komplext problem. 

Forskare ser fortfarande tillförsel av det potenta giftet TBT i de övre sedimenten i och omkring våra 

småbåtshamnar, trots att ämnet förbjöds i båtbottenfärg för fritidsbåtar för över 20 år sedan. 

Orsaken är att gamla underliggande färglager på äldre fritidsbåtar läcker TBT (Eklund, Elfström & 

Borg, 2008). När båtägaren gör större arbeten på båtens undervattenskropp, som till exempel att 

skrapa eller slipa, riskerar han eller hon att sprida gamla färgrester som innehåller TBT till intilliggand 

mark och vatten. Det finns också risk för att TBT lakas ut när båtar med underliggande lager av 

bottenfärg innehållande TBT högtrycksspolas. Enligt Båtlivsundersökningen 2010 finns det nästan 
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350 000 fritidsbåtar i Sverige som är tillverkade före 1990 (Transportstyrelsen, 2010). Båtar som med 

stor sannolikhet någon gång har varit målade med en båtbottenfärg innehållande giftet TBT.  

Nu är de mycket giftiga båtbottenfärgerna med TBT förbjudna och borta från marknaden, men 

problematiken kring att båtägarna fortfarande idag är hänvisade till båtbottenfärger som innehåller 

bekämpningsmedel kvartstår. För att hålla skroven rena från framför allt havstulpaner är det de 

koppabaserade bottenfärgerna som dominerar marknaden med några få undantag. 

Dock är allt inte bara svart. Den ständigt växande fritidsbåtsflottan leder till en allt större 

medvetenhet om fritidsbåtarnas miljöpåverkan, vilket i sin tur medverkar till ett intensivt arbete med 

att ta fram nya alternativa och mer miljöanpassade metoder och produkter till dagens giftiga 

antifoulingfärger. På ett flertal platser längs ostkusten finns det numera möjlighet för båtägare att 

göra rent båtbotten i en borsttvätt som alternativ till att måla med bottenfärg. Dessutom har de 

under de senaste åren blivit allt vanligare med anläggningar som renar spolvatten när båtar 

högtrycksspolas vid vinterupptaget. Enligt en inventering gjord av Havs och vattenmyndigheten 2012 

finns det mellan 100‐200 spolplattor med rening runt om i landet. Majoriteten av dessa spolplattor 

återfinns i Västra Götalands län och är byggda efter 2009 med så kallade LOVA‐bidrag (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2012:9). Dock finns det i skrivande stund inte många konkurrenskraftiga och 

giftfria alternativ till de bekämpningsmedelsklassade båtbottenfärgerna. Och arbetet med att sprida 

kunskap om och förankra befintliga alternativa miljöanpassade antifoulingmetoder hos båtägare, 

båtklubbar, marinaägare och andra båtplatsuthyrare har bara börjat.  

2.	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med förliggande studie är att försöka skapa en heltäckande bild av hur underhåll och 

användning av den undersökta gruppens fritidsbåtar ser ut, med avseende på antifoulingtekniker. 

Denna helhetsbild ska kunna ligga till grund för bedömning av var i båtägares praktiker, tekniker och 

användning som den största miljöbelastningen ligger. Dessutom kan resultaten från studien 

användas för kommande rekommendationer till båtägare, båtklubbar, båtplatsuthyrare och 

tillsynsmyndigheter så som miljöförvaltningar och miljökontor. 

Följande frågor är centrala för att ringa in fritidsbåtars miljöbelastning: 

 Vilka antifoulingprodukter/tekniker använder båtägarna för att hålla sina båtskrov fria från 

påväxt? 

 Är båtägarna nöjda med prestandan på de antifoulingprodukter som finns på marknaden idag? 

 Vad ligger bakom valet av båtbottenfärg/antifoulingmetod? 

 I vilken utsträckning väljer båtägare alternativa mer miljöanpassade antifoulingmetoder? 

 Vilka hinder/drivkrafter finns för att välja en mer miljöanpassad metod för att hålla skrovet rent 

från påväxt? 

 Hur ser båtägarnas praktiker ut med avseende på skötsel av båten? 

 Hur ser båtägarnas inställning till havsmiljön ut? 
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3.	Vikten	av	att	hålla	skrovet	fritt	från	påväxt	
I havet råder det hård konkurrens om lediga ytor för olika organismer att kolonialisera. När en yta 

sänks ned i havet, till exempel ett omålat båtskrov, påbörjas en process av mikroskopisk påväxt bara 

efter någon dag. Den första glatta lite slemmiga film som bildas består av bakterier och alger som 

fäster på ytan. Efterhand kommer också större organismer att söka sig till den obehandlade ytan. De 

större, så kallade makroskopiska, organismerna kan antingen vara mjuka, så som alger, mossdjur och 

sjöpungar, eller så kan de vara hårda, som musslor eller havstulpaner.  Det är också havstulpanerna 

med sina kalkplattor som fäster hårdast till ytan och som på så sätt ställer till störst problem för 

båtägarna. När väl havstulpanen limmat sig till ytan och påbörjat sin tillväxt med att breda ut sin 

kalkplatta kan den vara mycket svår att få bort. Oftast räcket det inte med att högtrycksspola ett 

båtskrov som blivit kolonialiserat av havstulpaner, utan båtägaren måste ta till en vass skrapa för att 

avlägsna havstulpanens hårda kalkskal. Ett obehandlat båtskrov kan bara under några varma 

sommarmånader med intensiv påväxt bilda ett helt ekosystem.  

Den marina påväxten skapar en rad olika problem för båtägaren. Bland annat ökar skrovets motstånd 

när båten gör fart genom vatten, vilket medför en dramatisk ökad bränsleåtgång och sämre 

manövrerbarhet. Kolonier av havstulpaner ökar också slitaget och hotar funktionen på skrov, drev, 

roder och propellrar. Dessutom kan havstulpanen med sitt grävande beteende öka risken för 

korrosion på drev, motoraxlar och skrov i aluminium eller stål.  

Det absolut vanligaste sättet att hålla skrovet rent från påväxt har historiskt sett varit att måla 

båtbotten med en giftinnehållande bottenfärg. Det gift eller den så kallade biocid som använts 

flitigast och som fortfarande dominerar är koppar. Den kopparbaserade bottenfärgens funktion 

bygger på att den ständigt läcker ut koppar från färgytan till omgivande vatten och håller på så sätt 

havstulpaner och andra påväxtorganismer borta. De kopparläckande färgerna klassas som 

bekämpningsmedel, eftersom de på kemisk väg hindar havstulpaner, alger och annan marin påväxt 

att sätta sig på båtskovet, och behöver därför ett godkännande från Kemikalieinspektionen för att få 

användas och säljas i Sverige. Dock skiljer sig regelverket åt mellan västkusten och östkusten. På 

västkusten tillåts båtägarna att använda bottenfärger med en högre kopparhalt och med ett högre 

läckage av koppar, eftersom den högre salthalten i havsvattnet på västkusten ger en kraftigare 

påväxt av fler arter än på östkusten.  I Östersjön, som klassas som ett särskilt känsligt brackvattenhav 

med ett lägre påväxttryck av färre arter, hänvisas båtägarna till en uppsättning bottenfärger med 

lägre kopparhalt godkända för östersjöbruk. Dessutom finns det ett antal bottenfärger som endast är 

godkända för användning på fartyg. Dessa färger har ofta ett serviceintervall, det vill säga så länge 

färgen är funktionsduglig, på cirka två till fyra år och innehåller i regel mycket höga halter av koppar 

och har också ett mycket högre utläckage av koppar i förhållande till bottenfärger avsedda för 

fritidsbåtar. I Bottenviken norr om Örskär får inga båtbottenfärger som innehåller koppar användas 

(Kemikalieinspektionen, 2014). 

	
 



 

4.	Kop
Under sl

kopparb

båtägarn

båtbotte

släppa si

Kemikali

kladdiga

vittnade

sjösättni

havstulp

läckaget

Eklund, 2

endast h

Kemikali

hösten s

användn

funnits e

Enligt rå

tillstånds

kopparfä

5.	Bor
 

Som alte

metoder

det för n

roterand

skrovet. 

borsttvä

pparn	för
utet av 90‐ta

baserad båtb

na vid östers

enfärger som

itt ytskikt me

ieinspektion

 och svåra at

 om hur de n

ing. Många b

pan. Efter ett

t av zinkoxid 

2010). Något

hade fysikalis

ieinspektion

samma år bli

ning på östku

ett generellt 

dande EU‐re

ssökande fär

ärger påverk

rsttvättar

ernativ till at

r som båtäga

närvarande e

de borstar so

Vissa av des

tten ska det

rsvinner	
alet beslutad

ottenfärg fö

sjön att måla

m var mättad

ed påväxt. D

ens sida. Båt

tt applicera p

nya zinkoxidb

båtägare upp

t antal år me

hade en neg

t som fick Ke

sk verkan (Ke

en om ett fö

r en kopparb

usten. Beslut

förbud mot 

egler för riskb

rgformulerin

kar östersjön

r	och	and

t måla sin bå

aren kan ta t

ett antal stat

om mot en av

ssa borsttvät

 finnas en ba

och	kom
de Kemikalie

r östersjöbru

 sina båtar m

e med zinko

essa bottenf

tägarna var d

på båtarnas 

baserade bo

pgav också at

d zinkfärg på

gativ inverka

emikalieinspe

emikalieispe

örbud mot bå

baserad bott

tet baserade

kopparbase

bedömning s

ngens miljöpå

s miljöstatus

dra	altern

åt med en gif

ill för att ren

ionära borst

v båtägaren 

ttar klarar oc

assäng för up

4 

mmer	tillb
einspektionen

uk. Beslutet 

med kopparin

oxid och som

färger krävde

dock inte nöj

skrov. Dessu

ottenfärgerna

tt zinkoxidfä

å ostkusten k

n på vattenl

ektionen att

ktionen, 201

åtbottenfärg

tenfärg för fö

s, enligt Kem

rade färger i

ska Kemikali

åverkan och 

s. 

nativa	an

ftläckande b

ngöra skrove

ttvättar. Dess

erlagd avgift

ckså av att tv

ppsamling av

baka	till	ö
n att inte län

innebar i pri

nnehållande

 skulle funge

e inget godk

jda med de n

utom eroder

a färgade vat

ärgen inte he

kom rapport

evande orga

agera och if

14). Under vå

ger innehålla

örsta gången

mikalieinspek

 Östersjön o

einspektione

inte ta häns

ntifouling

båtbottenfärg

t under pågå

sa anläggnin

t ska avlägsn

vätta större s

v slam och ga

östersjön
ngre godkänn

ncip ett tota

färger. Istäl

era på fysikal

ännande frå

nya bottenfä

ade de någo

ttnet runt om

eller fungerad

ter som visad

nismer (Karl

frågasätta om

åren 2011 be

nde stora mä

n på över tio 

ktionen, dels 

ch dels på en

en enbart vä

yn till en hel

gmetoder

g finns det o

ående säsong

gar består av

na den marin

segelbåtar m

amla färgres

n	
na någon 

alförbud för 

let lanserade

lisk väg geno

n 

ärgerna som 

ot våldsamt. 

m båten vid 

de särskilt br

de att det hö

lsson, Ytrebe

m zinkfärger

eslutade 

ängder zinko

år godkänd 

s på att det a

n anpassning

ga in den 

lhetsbild av h

r	

 

lika mekanis

g. På östkust

v en bassäng

na påväxten 

med djup köl. 

ster som bors

es 

om att 

var 

Båtägare 

ra mot 

öga 

erg och 

na 

oxid och 

för 

ldrig 

g till EU. 

hur 

ska 

ten finns 

g med 

på 

Under 

starna 



 

river av. 

bekämp

per säso

Högtryck

används

Påväxtor

betongp

färgpart

filter. 

Dessa m

säsonge

Skärgård

projekte

båtägare

övervaka

flertal pl

rapporte

Projekte

i norr till

Under 20

för ett lik

marin på

havstulp

visade o

resultat 

vecka (W

Det finns

skrovet. 

lägger ti

sluter tä

miljö som

med slits

Tanken är a

ningsmedels

ong. 

ksspolning ö

s vid upptage

rganismer so

platta med en

iklar i en trek

ekaniska me

n havstulpan

dsstiftelsen i 

et är att hålla

en när det är

ar havstulpa

atser. Panel

erar in till Skä

et är finansie

l Trelleborg i

012 genomfö

knande proje

åväxt med fle

panen under 

ckså på en st

skulle en me

Wrange, 2013

s också andr

Skrovskydds

ll vid din bry

tt kring båte

m hindrar ha

s för segelbå

tt båtägaren

sklassad bott

ver spolplatt

et på hösten,

om inte hunn

n uppsamling

kammarbrun

etoder funge

nerna settlar

Stockholms 

a båtägare in

r dags att bo

nernas settli

erna kontrol

ärgårdsstifte

rat av havsm

i söder (Skär

örde Havs oc

ekt, som Hav

er arter på v

hela periode

tor variation

ekanisk reng

3). 

ra alternativa

sduken är en

gga kör du u

ens skrov. Me

avstulpaner o

åtar med köl.

n ska slippa a

tenfärg om h

ta med renin

, men som m

nit fästa så h

gsränna för s

nn och sedan

erar dock bät

r, det vill säga

län sedan tid

formerade v

rsttvätta, skr

ing med hjäl

lleras kontin

elsen när det

miljöanslaget

gårdsstiftels

ch vattenmy

vstulpanproj

ästkusten än

en maj till ok

n av påväxt m

öring av båts

a metoder fö

n duk med fly

upp båten på

ellan skrovet

och andra or

. 

5 

att bottenmå

han eller hon

ng är en anna

med fördel oc

årt på skrov

spolvattnet. 

n från finare 

ttre om båtä

a limmar sig 

digt 2000‐ta

via SMS när h

rubba eller s

p av plexigla

uerligt unde

t finns tecken

t och omfatta

en, 2014). 

yndigheten e

ektet, på väs

n på östkuste

ktober, med 

mellan olika n

skroven på v

ör att hålla bo

ytförmåga so

å den flytand

t och duken 

rganismer frå

åla sin båt m

n uppsöker e

an mekanisk

ckså kan anv

et spolas av 

Spolvattnet 

partiklar i en

garen har in

fast på skro

l drivit havst

havstulpaner

spola av skro

aspaneler som

r säsongen a

n på att havs

ar i dagsläge

n studie i syf

stkusten. Re

en. På västku

en topp und

närliggande l

västkusten kr

orta havstulp

om du spänn

de skrovskydd

bildas en og

ån att växa p

ed en 

n borsttvätt 

metod som 

ändas under

med en högt

renas först f

n reningsanlä

formation om

vet. På östku

tulpanprojek

rna settlar. P

vet. Skärgård

m hängs ut f

av frivilliga ti

stulpaner bö

t 147 settling

fte att utvärd

sultatet visa

usten settlar 

der juni till au

lokaler. Med

rävas varann

paner och an

ner ut på din 

dsduken som

ästvänlig mö

på skrovet. D

 

två till tre gå

 företrädesv

r pågående s

tryckstvätt ö

från större 

äggning med

m när under

usten har 

ktet. Syftet m

På så sätt vet

dsstiftelsen 

från bryggor 

llsyningsmän

rjat fästa på 

gsplattor frå

dera möjligh

de på en int

 dessutom 

ugusti. Resul

d bakgrund a

nan till var fjä

nnan påväxt 

båtplats. Nä

m då pressas

örk och syref

Duken finns o

ånger 

vis 

säsong. 

över en 

d olika 

r 

med 

t 

på ett 

n som 

ytan. 

ån Umeå 

heterna 

ensivare 

taten 

v dessa 

ärde 

på 

är du 

 ner och 

fattig 

också 



 

En varian

hemmah

med någ

används

motorde

ökar avs

båten in

vinterför

med varj

 

Till sist o

bekämp

fysikalisk

Kemikali

som ska 

fart geno

biocidfri

vilket ska

miljö blir

 

 

 

nt för att slip

hamn. På en 

gon giftig båt

s. För det för

elar blir mini

evärt under 

nebär också

rvaring. Dock

je gång den 

och som alte

ningsmedel 

k väg. De fys

ieinspektion

skapa en gla

om vatten sk

a båtbottenf

a medverka 

r en ogästvä

ppa påväxt ä

torrsatt båt 

tbottenfärg. 

sta blir slitag

malt. Dessut

säsongen, v

 högre andra

k är priset hö

används kan

rnativ till de 

mot påväxt, 

ikaliskt verka

en för att få 

att yta som h

ka havstulpa

färger som g

till att havst

nlig plats.  

r att lyfta bå

växer det in

Det finns en

get på en tor

tom undviks 

ilket medver

ahandsvärde

ögt för de me

n vara en lösn

kemiskt verk

finns det ida

ande bottenf

säljas. Bland

havstulpanen

nerna ramla

genom sin fo

ulpanen inte

6 

åten ur vattn

ga organism

n rad fördela

rrsatt båt min

vatteninträn

rkar till en ök

e. Slutligen ka

est avancera

ning för min

kande båtbo

ag på markn

färgerna beh

d annat finns

n inte ska fäs

 av från den 

rmulering sk

e kan kolonia

et varje gång

mer och båten

r med att to

ndre. Korros

ngning i skro

kad bränslefö

an också båt

ade båtlyftar

dre motorbå

ottenfärgerna

aden ett fåta

höver inget g

s det båtbott

sta så hårt til

glatta ytan. 

ka bilda ett s

alisera båtskr

g som den lig

n behöver dä

rrsätta båten

ion på drev o

vet. Vikten p

örbrukning. 

tlyften med f

na. En traile

åtar. 

a, som inneh

al färger som

godkännande

tenfärg som 

ll. När båten 

På marknad

yrefritt skikt

rovet som m

gger i sin 

ärmed inte m

n när den int

och andra 

på en sjösatt

Mindre slita

fördel använ

r att sjösätta

 

håller 

m fungerar på

e av 

innehåller si

 används oc

den finns ock

t på skrovets

med sin syrefa

målas 

te 

t plastbåt 

ge på 

ndas som 

a båten 

å 

likoner 

h gör 

kså 

 yta, 

attiga 



 

6.	Met
Under vi

runt om 

variation

olika pla

av vilka b

svenska 

Enkäten 

uppdela

båten. D

Enkäten 

enkäten 

hade mö

av en Ipa

resultate

går att s

	

	
 

 

tod	och	g
intern 2012/

i landet. De 

n av småbåts

tser längs vå

båtbottenfär

kusten båtäg

var förutom

d i olika tem

Dessutom fan

gick ut med

och i vilket s

öjlighet att b

ad behövdes

et av studien

påra. Det för

genomför
/2013 genom

14 lokalerna

shamnar som

år kust. Förut

rger som får 

garen har sin

m sedvanliga 

an som skul

nns ett avsnit

 post och i u

syfte unders

esvara enkät

s någon slags

n kommer att

rsta utskicke

rande	
mfördes en e

a valdes utifr

m gav en rep

tsättningarn

användas, s

n hemmaham

faktauppgift

le följa båtäg

tt som beha

tskicket fann

ökningen ge

ten helt ano

s kontaktupp

t presentera

et följdes ock

7 

nkätstudie b

rån att det in

resentativ bi

a, med avse

kiljer sig åt g

mn. 

ter om kön, å

garens årscy

ndlade båtäg

ns ett missiv 

enomfördes. 

nymt, men o

pgift, till exem

as på ett såda

kså upp med 

bland 1879 b

nsamlade ma

ild av de olik

ende på salt

ganska marka

ålder, hemm

kel vad gälle

garens instäl

som tydligt 

I missivet be

om han eller 

mpel en mai

ant sätt att in

en påminne

åtägare på 1

aterialet skul

ka förutsättn

halt, påväxtt

ant beroend

mahamn, båts

er skötsel och

llning till hav

förklarade v

etonades ock

hon ville var

ladress. Doc

ngen enskild

else.  

14 utvalda lo

lle innehålla 

ingar som rå

tryck och reg

de på var läng

 

storlek och b

h användning

vsmiljön. 

vilka som sto

kså att respo

ra med i utlo

k påpekades

d båtägares id

kaler 

en 

åder på 

glering 

gs den 

båttyp 

g av 

d bakom 

ondenten 

ottningen 

s att 

dentitet 



8 
 

6.1	Population	
Båtägare som hyr båtplats av kommunen eller ett kommunalt bolag på 14 utvalda lokaler runt 

Sveriges kust. 

6.2	Urvalsram	
Urvalsramen bestod av de register som förs över dem som hyr en båtplats av kommunen eller ett 

kommunalt bolag på de 14 olika lokalerna. Den totala urvalsramen på de 14 lokalerna utgjordes av 

12817 individer. Urvalsramen fördelade sig över de 14 lokalerna på följande sätt: 

	 Lokal	 Individer
1.	 Strömstad  1566 

2.	 Stenungsund  345 

3.	 Göteborg  6302 

4.	 Halmstad  94 

5.	 Malmö  89 

6.	 Simrishamn  496 

7.	 Karlskrona  1252 

8.	 Kalmar  829 

9.	 Västervik  38 

10.	 Trosa  591 

11.	 Nynäshamn  608 

12.	 Österåker  507 

13.	 Tierp  20 

14.	 Gävle  80 

Summa:	 12817 
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6.3	Urval	
Som urvalsmetod användes systematiskt slumpmässigt urval på de lokaler där kommunen eller ett 

kommunalt bolag förvaltade och hyrde ut fler än 100 båtplatser. På dessa lokaler ingick var 8:e 

båtägare i undersökningen. På de lokaler där kommunen förvaltade och hyrde ut färre än 100 

båtplatser gjordes en totalundersökning. 

Urvalet på de 14 lokalerna bestod av 1879 individer. Urvalet fördelade sig på de olika lokalerna på 

följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

6.4	Bortfall	
Det externa bortfallet presenteras i tabellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

*Följande grupper var förhindrade att besvara enkäten:  

 De som sagt upp båtplatsen innan 2012 

 De som hyr ut sin båtplats i andra hand 

 De som ej sjösatt sin båt de senaste åren 

	 Lokal	 Urval	
Individer	

1.	 Strömstad  195 

2.	 Stenungsund  43 

3.	 Göteborg  787 

4.	 Halmstad  94 

5.	 Malmö  89 

6.	 Simrishamn  62 

7.	 Karlskrona  156 

8.	 Kalmar  103 

9.	 Västervik  38 

10.	 Trosa  73 

11.	 Nynäshamn  76 

12.	 Österåker  63 

13.	 Tierp  20 

14.	 Gävle  80 

Summa:	 1879 

	 Antal Procent

Urval	 1879  100 

Svaranden	   607    32 

Bortfall	 1270    68 

Där	av	förhindrade	att	medverka*	 228    18 
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Vid en slumpvis rundringning till 100 individer som inte besvarat enkäten visade det sig att 18 

individer av de tillfrågade inte fann någon mening med att besvara enkäten, på grund av att de 

tillhörde någon av de ovan beskrivna grupperna. 

Svarsfrekvensen i denna studie får betecknas som god med tanke på att det i urvalet fanns grupper 

som av olika anledning inte var ämnade att svara på de frågor som ingick i utskicket.  

Svarsfrekvensen per lokal såg ut på följande sätt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

	

	

	
 

 

	 Lokal	 Urval	
Individer	

Svaranden	
per	lokal	

Svaranden	
i	procent	
per	lokal	

1.	 Strömstad  195  57  29 

2.	 Stenungsund  43  16  37 

3.	 Göteborg  787  290  37 

4.	 Halmstad  94  17  18 

5.	 Malmö  89  19  21 

6.	 Simrishamn  62  22  35 

7.	 Karlskrona  156  47  30 

8.	 Kalmar  103  40  39 

9.	 Västervik  38  14  37 

10.	 Trosa  73  19  26 

11.	 Nynäshamn  76  23  30 

12.	 Österåker  63  16  25 

13.	 Tierp  20  8  40 

14.	 Gävle  80  21  26 

Summa:	 1879  609   
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7.	Resultat	
Resultatet presenteras under följande fem rubriker: 

 7.1 Bakgrundsinformation om de medverkande båtägarna och deras båtar 

Under denna rubrik presenteras information om könsfördelning och åldersfördelning på de 

medverkande i undersökningen. Under bakgrundsinformation kommer också uppgifter om 

den undersökta gruppens båttinnehav att redovisas. Vidare redovisas också relativ 

användning av gruppens båtar under säsongen 2012 och slutligen bekantar vi oss med  i 

vilken utstäckning de medverkande är organiserade i en båtklubb eller föreningen.  

 7.2 Val av båtbottenfärg 

Här redovisas vilka båtbottenfärger de medverkande båtägarna använder för att förhindra 

marin påväxt på skrovet. Under denna rubrik presenteras dessutom hur de upplever 

prestandan på den bottenfärg de använder och vad det är som styr valet av båtbottenfärg.  

 7.3 Mekaniska mer miljöanpassade metoder för att hålla skrovet fritt från marin påväxt 

Hur många av de medverkande båtägarna uppsökte exempelvis en borsttvätt under 

sommaren 2012? Vilka hinder/drivkrafter finns för att använda sig av mekaniska metoder 

och hur benägna är den undersökta gruppen båtägare att ta till sig nya innovationer inom 

antifoulingområdet? 

 7.4 Skötsel och underhåll 

Under denna rubrik presenteras bland annat i vilken utsträckning de medverkande båtägarna 

har tillgång till en spolplatta med rening av spolvattnet vid vinterupptaget. Här redovisas 

också båtägarnas syn på och handahavande med avskrapade färgrester. 

 7.5 Den undersökta gruppens syn på havsmiljön 

I detta avsnitt redovisas de medverkande båtägarnas förhållande till havsmiljön och hur de 

ser på det egna ansvaret för att säkerställa en god havsmiljö. Kan mitt agerande som enskild 

båtägare göra skillnad? 
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7.1	Bakgrundsinformation	om	de	medverkande	båtägarna	och	deras	båtar	
Som tidigare nämnts besvarades enkäten av 609 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 32 procent.  

Av dessa var 92 procent män och åtta procent kvinnor. Vi har valt att inte presentera andelen män 

respektive kvinnor som enkäten ursprungligen postades till, eftersom vi fått indikation på att 

utskicket i många fall uppfattades vara ställt till den båtägande familjen. Exempelvis kan en annan 

familjemedlem än den som står som hyrestagare av båtplatsen besvarat enkäten.  

7.1.1	Åldersfördelning	på	de	medverkade	i	enkätstudien	

 

Figuren 7.1.1 visar att endast en av tio båtägare på östkusten är under 36 år. På västkusten är 

båtägarna mellan 18‐35 år ännu färre. Cirka sju procent av båtägarna på västkusten återfinns i 

åldersintervallet 18‐35 år. Flest båtägare,något mindre än var tredje, återfinns i åldersintervallet 56‐

65 år på västkusten. På östkusten är en av fyra båtägare mellan 46‐55 år.  

7.1.2	Fördelning	på	båttyp	som	de	medverkande	uppgav	att	de	ägde	eller	disponerade	

 

Enligt figuren 7.1.2 ovan är sju av tio båtar på östkusten en motorbåt. Segelbåtarna är betydligt färre. 

Cirka två av tio båtar på östkusten är en segelbåt. På västkusten är fördelningen mellan motorbåtar 

och segelbåtar mera jämn. 
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7.2	Val	av	båtbottenfärg	
Inför säsongen 2012 var det ungefär 18 procent av de tillfrågade båtägarna på östkusten som inte 

nymålade sin båt med någon båtbottenfärg. Motsvarande siffra för västkusten var cirka fem procent. 

Av de tillfrågade som använde båtbottenfärg på östkusten respektive västkusten redovisas 

användningen av olika båtbottenfärger i tabell 7.2.1 respektive tabell 7.2.2 nedan. 

7.2.1	Andvändning	av	båtbottenfärg	på	östkusten	

 

Av de svar som båtägarna lämnat enligt tabell 7.2.1 framgår att så många som en av tre båtägare på 

östkusten använder en båtbottenfärg som inte är godkänd för deras båt eller deras vatten. Vidare är 

det nästan 20 procent av båtägarna, det vill säga en av fem, som inte vet med vilken typ av 

båtbottenfärg som båten målats med. 

	
Båtbottenfärg	
	

2009	 2010	 2011	 2012	

Godkänd	för	västkusten	(22‐39.3	vikt‐%	
koppar)	
	

3,5% 4,5% 3,5%  2,5%

Godkänd	för	västkusten	(12‐21	vikt‐%
koppar)	
	

20% 19,5% 17%  17%

Godkänd	för	västkusten	(<	12	vikt‐%	
koppar)	
	

5,5% 4% 4,5%  3%

Fysikalisk	färg	för	ostkustbruk	(högt	
innehåll	av	zinkoxid)	Säljstopp	2012	
	

32% 34% 37%  32,5%

Kopparfärg	godkänd	för	ostkusten.	Säljstart	
2012.	(6‐8	vikt‐%	koppar)	
	

‐ ‐ ‐  12%

Biocidfri	(båtbottenfärg	fri	från	
bekämpningsmedel)	
	

2% 2% 2,5%  2,5%

Fartygsfärg	icke	godkänd	för	fritidsbåtar	
under	12	meters	längd	(40	vikt‐%	koppar)	
	

10% 8% 5,5%  5%

Importerad	båtbottenfärg.	Ej	godkänd	för	
svenska	vatten	
	

1,5% 1,5% 1,5%  1%

Båtbottenfärg	med	egen	tillsats	av	koppar
	

0,5% 0,5% 0,5%  0,5%

Jag	anlitar	varv	eller	servicefirma	och	vet	ej	
med	vilken	båtbottenfärg	min	båt	är	målad	
med	
	

6% 6% 8%  6%

Jag	vet	ej	med	vilken	båtbottenfärg	som	jag	
målat	min	båt	med	
	

12% 13% 13,5%  13,5%

Annat	
	

7% 7% 6,5%  4,5%

Totalt	som	målat	 100% 100% 100%  100%
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Vidare bör noteras att de biocidfria alternativen, det vill säga de båtbottenfärger utan tillsats av 

bekämpningsmedel, används av 2,5 procent av de medverkande på östkusten.  

 

7.2.2	Användning	av	båtbottenfärg	på	västkusten	

 

Vilket framgår av tabell 7.2.2 ovan är siffrorna för användningen av kopparbaserade båtbottenfärger 

avsedda för västkustbruk konsistenta över de fyra år som frågan omfattar. Ungefär 70 procent av de 

tillfrågade båtägarna använder denna kategori av produkter. Inom denna kategori av produkter 

använder cirka 50 procent av de tillfrågade båtägarna en båtbottenfärg med ett kopparinnehåll i 

intervallet 12 – 39.3 vikt‐procent koppar, det vill säga en medel‐ eller höghaltig kopparbaserad 

	
Båtbottenfärg	
	

2009	 2010	 2011	 2012	

Godkänd	för	västkusten	(22‐39.3	vikt‐%	
koppar)	
	

24% 24% 25%  24%

Godkänd	för	västkusten	(12‐21	vikt‐%
koppar)	
	

23% 25% 26%  26%

Godkänd	för	västkusten	(<	12	vikt‐%	
koppar)	
	

20% 19% 20%  19%

Fysikalisk	färg	för	ostkustbruk	(högt	
innehåll	av	zinkoxid)	Säljstopp	2012	
	

0% 0% 0%  0%

Kopparfärg	godkänd	för	ostkusten.	Säljstart	
2012.	(6‐8	vikt‐%	koppar)	
	

‐ ‐ ‐  1%

Biocidfri	(båtbottenfärg	fri	från	
bekämpningsmedel)	
	
	

0% 0% 0%  0.5%

Fartygsfärg	icke	godkänd	för	fritidsbåtar	
under	12	meters	längd	(40	vikt‐%	koppar)	
	

10% 9% 9%  8%

Importerad	båtbottenfärg.	Ej	godkänd	för	
svenska	vatten	
	

4% 5% 4%  4%

Båtbottenfärg	med	egen	tillsats	av	koppar
	

0% 0% 0%  1%

Jag	anlitar	varv	eller	servicefirma	och	vet	ej	
med	vilken	båtbottenfärg	min	båt	är	målad	
med	
	

5% 6% 6%  6%

Jag	vet	ej	med	vilken	båtbottenfärg	som	jag	
målat	min	båt	med	
	

10% 10% 8%  7%

Annat	
	

4% 3% 2%  4%

Totalt	som	målat	 100% 100% 100%  100%
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båtbottenfärg. Också siffrorna över användningen av de icke godkända fartygsfärgerna är konsistenta 

över de fyra år som frågan avser. Den icke godkända fartygsfärgen används av cirka tio procent av de 

medverkande båtägarna. Ytterligare fem procent av de tillfrågade har valt att använda en icke 

godkänd importerad båtbottenfärg. Vidare så vet cirka 15 procent av de medverkande båtägarna på 

västkusten inte med vilken båtbottenfärg deras båt är målad med.  Noteras bör också att att 

användningen av båtbottenfärger för östkustbruk och biocidfria båtbottenfärger, det vill säga 

bekämpningsmedelsfria, är näst intill obefintlig på västkusten. 

7.2.3	Tycker	du	att	den	båtbottenfärg	du	använde	under	2012	förhindrade	påväxt	på	din	
båts	botten?	

Östkusten	

 

Enligt figuren 7.2.3 ovan är de båtägare på östkusten som använder en fysikalisk verksam zinoxidfärg 

(säljstopp sedan 2012) eller en låghaltig kopparfärg för östkustbruk ( godkänd för östkustbruk sedan 

2012) mindre tillfredställda med hur deras bottenfärg står emot marina påväxt än de som använder 

en för östkusten icke godkänd västkustfärg eller en för fritidsbåtar under tolv meters längd icke 

godkänd fartygsfärg. 
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7.2.4	Tycker	du	att	den	båtbottenfärg	du	använde	under	2012	förhindrade	påväxt	på	din	
båts	botten?	

Västkusten	

 

Enligt figuren 7.2.4 ovan är båtägarna på västkusten  i relativ hög grad nöjda med hur de godkända 

båtbottenfärgerna lyckas hålla den marina påväxten borta från deras skrov.  
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7.2.5	Varför	har	du	valt	att	använda	just	denna	bottenfärg	under	säsongen	2012?	

‐	Det	är	en	miljöanpassad	båtbottenfärg	

Östkusten	
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7.2.6	Varför	har	du	valt	att	använda	just	denna	bottenfärg	under	säsongen	2012?	

‐	Det	är	en	miljöanpassad	båtbottenfärg	

Västkusten	

 

 

7.2.7	Varför	har	du	valt	att	använda	just	denna	bottenfärg	under	säsongen	2012?	

‐	Andra	båtägare	har	rekommenderat	färgen	
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7.2.8	Varför	har	du	valt	att	använda	just	denna	bottenfärg	under	säsongen	2012?	

‐	Andra	båtägare	har	rekommenderat	färgen	

Västkusten	

 

Enligt figur 7.2.8 uppger 57 procent av båtägarna på västkusten som använder en icke godkänd 

fartygsfärg att en annan båtägare rekommenderat färgen.  
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7.3	Mekaniska	mer	miljöanpassade	metoder	för	att	hålla	skrovet	fritt	från	
marin	påväxt	
 

7.3.1	Har	du	under	sommarsäsongen	2012	använt	någon	av	följande	mekaniska	metoder	
för	att	avlägsna	marin	påväxt	på	din	båts	botten?	

 

Enligt figuren 7.3.1 har en av tio båtägare på östkusten besökt en borsttvätt under sommarsäsongen 

2012. Lika många har någon gång under sommarsäsongen 2012 lyft upp och högtrycksspolat skrovet 

på sin båt. Siffrorna för högtrycksspolning ser ungefär likadana ut för västkusten.   
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7.3.2	Skulle	du	kunna	tänka	dig	att	under	sommarsäsongen	uppsöka	ett	varv	eller	en	
marina	för	att	borstvätta	eller	högtrycksspola	din	båts	botten?	
 

 

Enligt figur 7.3.2 är de medverkande båtägarna på östkusten något mer positivt inställda till att 

använda sig av mekaniska mer miljöanpassade atifoulingmetoder. Nästan hälften av de medverkande 

på östkusten kan tänka sig att uppsöka en anläggning för att mekaniskt rengöra sitt skrov. 

7.3.3	Hur	lång	tid	kan	du	i	så	fall	tänka	dig	att	åka	för	att	uppsöka	ett	varv	eller	en	marina	
med	spolanläggning	eller	borsttvätt?	

 

Enligt figur 7.3.3 kan cirka 60 procent av de medverkande båtägarna inte tänka sig längre gångtid än 

30 minuter för att uppsöka en borst‐ eller spolanläggning. 
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7.3.4	Hur	stor	får	den	totala	kostnaden	för	lyft	med	högtrycksspolning	alternativt	borsttvätt	
vara	per	gång	för	att	du	ska	använda	dig	av	denna	tjänst?	
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7.3.5	Jag	kan	tänka	mig	att	pröva	nya	metoder	eller	produkter	som	alternativ	till	de	
traditionella	kopparbaserade	båtbottenfärgerna.	

 

Enligt figur 7.3.5 är nästan 80 procent av de medverkande båtägarna på västkusten och 85 procent av 

båtägarna på östkusten mycket positivt inställda till att pröva nya alternativa metoder eller produkter 

till de traditionella kopparbaserade båtbottenfärgerna. 
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7.4	Skötsel	och	underhåll	
Den undersökta gruppen båtägare har sammanlagt inför säsongen 2012 lagt ner 4180 arbetstimmar 

på sina båtar, det vill säga en vecka per båt i genomsnitt. 

Vidare har den undersökta gruppen båtägare sammanlagt målat sina båtar med 1260 liter 

båtbottenfärg, vilket innebär att det i genomsnitt gick åt cirka två och en halv liter bottenfärg per båt 

inför säsongen 2012.  

7.4.1	Var	utfördes	spolning/rengöring	av	din	båts	botten	vid	vinterupptaget	

 

Figuren 7.4.1 ovan visar att 55 procent av de tillfrågade båtägarna på västkusten har tillgång till 

spolplatta där spolvattnet renas, medan motsvarande siffra för östkusten är 17,5 procent. 
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7.4.2	När	du	slipar/skrapar	din	båts	botten	samlar	du	då	in	färgresterna	och	lämnar	in	
dessa	till	miljöstation?	

 

Figuren 7.4.2 ovan visar att 28,5 procent av båtägarna på västkusten tar hand avskrapade färgrester, 

medan motsvarande siffra för östkusten är 14,5 procent.    

7.4.3	Avskrapade	färgrester	utgör	ett	miljöproblem	

 

Enligt figur 7.4.3 håller något fler än sju av tio båtägare, på såväl östkusten som västkusten, med om 

att avskrapade färgrester utgör ett miljöproblem. 
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7.5	De	medverkande	båtägarnas	syn	på	havsmiljön	
 

7.5.1	Ett	friskt	och	välmående	hav	med	biologisk	mångfald	är	viktigt	för	mig	

 

Figuren 7.5.1 avslöjar att det för de flesta båtägarna i undersökningen (96 procent) är mycket viktigt 
med ett friskt och välmående hav med biologisk mångfald. 

7.5.2	Det	är	inte	mitt	ansvar	att	vi	har	en	god	och	välmående	havsmiljö	

 

Enligt figur 7.5.2 uppger cirka 80 procent av båtägarna i undersökningen att de har ett ansvar för att 

vi har en god och välmående havsmiljö. 
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7.5.3	Havsmiljön	påverkas	av	vilken	båtbottenfärg	man	använder	

 

Enligt figur 7.5.3 håller sju av tio medverkande, både på östkusten och västkusten, helt och hållet 

håller med om att havsmiljön påverkas av vilken båtbottenfärg man använder.  

7.5.4	Det	skulle	kännas	bättre	att	köpa	en	miljöanpassad	båtbottenfärg	

 

Figuren 7.5.4 avslöjar att cirka åtta av tio båtägare i undersökningen helt och hållet håller med om att 

det skulle kännas bättre att köpa en miljöanpassad båtbottenfärg. 
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8.	Diskussion	

8.1	Bakgrundsinformation	om	de	medverkande	båtägarna	och	deras	båtar		
Enkäten besvarades av 609 personer och majoriteten av dessa var män. Medelåldern på de 

medverkande i studien var 55 år och bland de svarande fanns anmärkningsvärt få i åldersintervallet 

18‐35 år. Bara nio procent på östkusten och sju procent på västkusten. En anledning till att de finns 

så relativt få unga båtägare i materialet kan bero på att de undersökta kommunerna i allmänhet har 

mycket långa kötider för att få hyra en båtplats. Flera års väntan är inte ovanligt. 

På östkusten uppgav 71,5 procent av de medverkande att de ägde en motorbåt, medan 23 procent 

uppgav att de ägde en segelbåt. På väskusten uppgav 49 procent av de medverkande att de ägde en 

motorbåt och 46 procent att de ägde segelbåt. Med andra ord visar resultatet på fler motorbåtar än 

segelbåtar på östkusten och nästan lika många segelbåtar som motorbåtar på västkusten.  

De flesta motorbåtarna i undersökningen var 4,6‐6 meter långa, medan de flesta av segelbåtarna 

hade en längd mellan 8,1‐10 meter. 

Hela 64,5 procent av de medverkande båtägarna på västkusten var medlemmar i en båtklubb eller 

förening. På östkusten var de som uppgav att de var anslutna till en båtklubb eller förening något 

färre, 56 procent. 

8.2	Val	av	båtbottenfärg	
Under säsongen 2012 var det 18 procent av båtägarna på östkusten som inte nymålade sin båt med 

någon bottenfärg, medan det på västkusten under samma säsong var fem procent som inte 

nymålade. De flesta av båtägarna som inte nymålade under säsongen 2012 hade dock ett äldre lager 

båtbottenfärg på skrovet. 

Vidare framgår det av resultatet att så många som en av tre båtägare på östkusten målar sin båt med 

en båtbottenfärg som inte är godkänd för deras båt eller deras vatten.  Under säsongen 2012 var det 

22,5 procent av de medverkande båtägarna på östkusten som målade sin båt med en bottenfärg 

godkänd endast för bruk på västkusten och fem procent som målade sin botten med en fartygsfärg 

som inte är godkänd för fritidsbåtar under tolv meters längd. Dock har andelen båtägare på 

östkusten som använder västkustfärger minskat mellan åren 2009‐2012. Exempelvis målade 29 

procent av de medverkande på östkusten sin båts botten med en västkustfärg inför säsongen 2009. 

Minskningen kan bero på att Kemikalieinspektionen inför säsongen 2012 godkände en 

kopparbaserad bottenfärg för östkustbruk för första gången på över tio år. En bottenfärg som tolv 

procent av de medverkande på östkusten valde att måla sin båt med inför säsongen 2012. Från slutet 

av 90‐talet fram till hösten 2011 fanns det inga av Kemikalieinspektionen godkända kopparfärger för 

östkusten på marknaden, vilket kan vara en bidragande orsak till att många av de medverkande 

istället valde att måla sina båtar med en kopparbaserad västkustfärg. Den relativt omfattande 

användningen av så kallade västkustfärger på östkusten kan delvis bero på god tillgänglighet ute i 

handeln. Vissa stora butikskedjor har hela sitt produktsortiment, såväl båtbottenfärger godkända för 

västkusten som för östkusten, tillgängligt över hela landet. Det finns med andra ord inga större 

hinder för en båtägare i exempelvis Gävle att åka till närmsta köpcentrum och inhandla en höghaltig 

kopparbaserad båtbottenfärg avsedd för bruk på västkusten. 
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Vidare var det hela 20 procent av de medverkande båtägarna på östkusten som ej vet med vilken 

båtbottenfärg som deras båt är målad med. 

I sammanhanget bör också siffrorna över användningen av biocidfria båtbottenfärger nämnas. 

Endast två och en halv procent av de medverkande på östkusten målar sin båts botten med en 

bekämpningsmedelsfri båtbottenfärg. Siffrorna är dock inte anmärkningsvärda med tanke på att det i 

skrivande stund finns väldigt få alternativ för den som vill välja en bekämpningsmedelsfri 

båtbottenfärg.  

Resultatet  visar också att de medverkande båtägarna på östkusten som använder en fysikalisk 

verksam zinoxidfärg (säljstopp sedan 2012) eller en låghaltig kopparfärg för östkustbruk ( godkänd 

för östkustbruk sedan 2012) är mindre tillfredställda med hur deras bottenfärg står emot marin 

påväxt än de som använder en för östkusten icke godkänd västkustfärg eller en för fritidsbåtar under 

tolv meters längd icke godkänd fartygsfärg. 

På västkusten vet ungefär 15 procent av de medverkande inte med vilken båtbottenfärg deras båt är 

målad med. Vidare kan vi i resultatet se att hela 70 procent av båtägarna på västkusten väljer att 

måla sin båt med en för västkusten godkänd kopparfärg. Inom denna kategori produkter använder 

cirka 50 procent av de medverkande båtägarna på västkusten en båtbottenfärg med ett 

kopparinnhåll i intervallet 12‐39.3 vikt‐procent koppar, det vill säga en medel‐ eller höghaltig 

kopparbaserad båtbottenfärg. Resultatet visar också att nästan tio procent av de medverkande på 

västkusten väljer att måla sin båt med höghaltig och högläckande kopparfärg endast godkänd för 

bruk på fartyg. Ytterligare fem procent av de medverkande på västkusten har valt att använda en för 

svenska vatten icke godkänd importerad båtbottenfärg.  

Resultatet visar entydigt på att de medel‐ och höghaltiga kopparfärgerna dominerar stort bland de 

medverkande på västkusten och att relativt många väljer att använda fartygsfärg som inte är 

godkänd av Kemikalieinspektionen för användning på fritidsbåtar under tolv meters längd. 

Vidare tyder resultatet på att nästan inga medverkande på västkusten använder en biocidfri 

båtbottenfärg eller en båtbottenfärg som Kemikalieinspektionen också godkänner för bruk på 

östkusten. 

Slutligen kan vi se att de medverkande båtägarna på västkusten är relativt nöjda med hur de för 

västkusten godkända båtbottenfärgerna lyckas hålla den marina påväxten borta från deras skrov. 

8.3	Mekaniska	mer	miljöanpassade	metoder	för	att	hålla	skrovet	fritt	från	
marin	påväxt	
Trots att det på senare år blivit allt vanligare med borsttvättar längs östersjön visar resultatet att det 

fortfarande är förhållandevis få båtägare som använder sig av denna tjänst. Cirka en av tio 

medverkande båtägare på öskusten har någon gång under sommarsäsongen 2012 uppsökt en 

borsttvätt. 

En annan mekanisk metod för att avlägsna marin påväxt är att lyfta upp båten och högtrycksspola 

skrovet över en spolplatta med rening av spolvattnet. Möjlighet att lyfta båtar har nästan alla varv 

och marinor. Tyvärr är det i skrivande stund förhållandevis dyrt att göra ett lyft med efterföljande 

avspolning av skrovet och dessutom är hamnanläggningar tyvärr inte alltid bemannade under 

högsommaren. Tid måste ibland bokas flera veckor i förväg. Ett alternativ till anläggningar med 
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borsttvätt skulle kunna vara bemannade anläggningar med möjlighet att snabbt lyfta en båt och 

spola av skrovet över en spolplatta med rening. Resultatet visar att det redan idag är det cirka tio 

procent av båtägarna både på väst‐ och östkusten som någon gång under säsongen 2012 lyft upp sin 

båt och högtrycksspolat den i botten. Nu säger dock inte siffrorna något om den primära orsaken till 

dessa lyft. Båtägaren kan ha passat på att spola av båten i botten i samband med ett lyft för att 

reparera exempelvis en propelleraxel eller en ventil. 

Resultaten pekar dock på att relativt många båtägare, 46 procent på östkusten och 39 procent på 

västkusten, skulle tänka sig att uppsöka en spol‐ eller borstanläggning under sommarsäsongen för att 

mekaniskt rengöra skrovet. Resultatet visar också att de stora flertalet av de medverkande vill ha 

dessa anläggingar i närhet till sin hemmahamn och att kostnaderna för en mekanisk rengörning inte 

får överstiga några hundralappar per gång. Kostnaden står ju naturligtvis i relation till hur stor båt 

man har. 

Vidare kan vi i resultatet se att en överväldigande majoritet av båtägarna, både på östkusten och på 

västkusten, är mycket positivt inställda till att pröva nya alternativa metoder eller produkter till de 

traditionella kopparfärgerna. 

8.4	Skötsel	och	underhåll	
Resultatet visar att det är betydligt fler av båtägarna på västkusten, i jämförelse med östkusten, som 

vid vinterupptaget spolat av sin båt över en spolplatta med rening av spolvattnet. Hela 55 procent av 

de medverkande på västkusten spolade sin båt över en platta med rening, medan motsvarande siffra 

för östkusten var 17,5 procent. Resultatet speglar tydligt hur de så kallade LOVA‐bidragen från Havs 

och Vattenmyndigheten investerades på olika sätt i olika delar av landet. På västkusten gick bidragen 

till att bygga spolplattor med rening, medan man på östkusten sökte pengar för att kunna etablera 

borsttvättar.  

Resultatet visar också på att en majoritet av de medverkande båtägarna inte vidtar någon åtgärd för 

att samla upp färgrester när de exempelvis skrapar bort krackelerad båtbottenfärg från skrovet. 

Rapporter visar att båtuppställningsplatser är hårt kontaminierade med ett flertal gifter, bland annat 

med det potenta giftet TBT som tidigare fanns i båtbottenfärg, men sedan en tid tillbaka är förbjudet. 

Eftersom TBT finns i underliggande färglager på många äldre fritidsbåtar är det mycket viktigt att 

stoppa fortsatt spridningen av färgrester till våra båtuppställningsplatser. Mycket enkla åtgärder kan 

vidtas för att minska denna spridning. En presenning som placeras under båten kan fungera som en 

uppsamlare för större färgflagor. Mindre färgpartiklar och damm kan samlas upp genom att koppla 

en industridammsugare med lång slang till skrapan eller slipverkyget som används för att avlägsna 

bottenfärg. Marinaägare och andra båtplatsuthyrare skulle kunna låna ut eller hyra ut presenningar 

och dammsugare till båtägare som av någon anledning vill avlägsna bottenfärg från skrovet på sin 

båt. Det vore dessutom inte ett helt orimligt krav från båtplatsuthyrare att förbjuda båtägarna som 

som nyttjar deras båtuppställningsplatser att skrapa båtens botten, utan någon som helst uppsamlig 

av färgrester. Dessutom visar resultatet att 75 procent av båtägarna anser att avskrapade färgrester 

utgör ett miljöproblem. 

8.5	De	medverkande	båtägarnas	syn	på	havsmiljön	
En majoritet av de tillfrågade båtägarna, hela 96 procent, tycker att ett friskt och välmående hav med 

biologisk mångfald är viktigt. Dessutom anser så många som åtta av tio båtägare i undersökningen 



32 
 

att det är hans eller hennes ansvar att vi har en god havsmiljö. Vidare kan vi i materialet se att sju av 

tio medverkande, både på östkusten och västkusten, helt och hållet håller med om att havsmiljön 

påverkas av vilken båtbottenfärg man använder. Slutligen anser hela 80 procent av de tillfrågade att 

det skulle kännas bra att köpa en miljöanpassad båtbottenfärg. 
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Kopparläckage	från	de	testade	båtbottenfärgerna	
Kemiskt verksamma båtbottenfärger måste ha ett godkännande av Kemikalieinspektionen för att få 

säljas i Sverige. Vid tillståndsförfarandet måste producenten visa att läckaget av den verksamma 

substansen (exempelvis koppar) till vattenmiljön inte ger upphov till negativa miljöeffekter. För att 

kunna göra denna miljöriskbedömning måsta man veta med vilken hastighet den verksamma 

substansen läcker från färgen till vattnet. Idag används en osäker massbalansmodell för att uppskatta 

denna läckagehastighet. Inom projektet har vi använt oss av en ny analysmetod för att mäta 

läckagehastigheter av koppar och zink från båtbottenfärgsbemålade paneler. Våra preliminära 

resultat tyder på att läckaget av koppar och zink från färgerna är högre än det med 

massbalansmodellen beräknade läckaget. I ett kommande EU‐projekt (CHANGE) kommer vi att 

fortsätta med läckagehastighetsmätningar för att bedöma om användandet av vissa nu godkända 

båtbottenfärger medför en oacceptabel risk för vattenmiljön. 


