
MÅLA MINDRE 

 

Bakgrund: Att det målas för mycket bottenfärg råder det väl knappast någon 

tvekan om. Flera färgleverantörer rekommenderar  2 skikt/år. De flesta 

bottenfärger är normalt konstruerade för 12 månader och det är få båtar som 

ligger i vattnet året om. 5-6 månader är vanligare. Vidare brukar våra båtar 

ligga onödigt länge i sjön på hösten, med onödigt biocidläckage som följd. 

För 2 år sedan började jag själv att enbart måla de ytor som jag vet är mest 

utsatta: Runt vattenlinjen, roder, stäven och framkant kölen. Detta är i och för 

sig inget nytt, men det finns för lite fakta om det hela. För de som målar tidigt 

på våren är det ett måste att späda färgen för att kunna måla. Dvs. man lägger 

på mindre mängd biocider. 

Att måla mindre är det enklaste sättet att reducera den eventuella 

miljöpåverkan som färgerna har. 

Syfte: 

1 Att bedöma hur mycket färg man behöver/säsong 

2 Korrelera  färgläckaget från paneltester med läckaget från båttester 

3 Försöka bedöma hur mycket som tvättas av på hösten 

4 Skapa en faktabank från olika båttester runt våra kuster 

 

Resultat hittills: Underförra säsongen följdes ett flertal båtar upp med detta 

koncept. För de flesta fungerade det väl, men det finns också undantag. De 

flesta vet att påväxttrycket varierar geografiskt och även lokalt. Dessutom finns 

det årliga skillnader. Det behövs mer tester på båtar 

Målet: Att hitta vad som är ett optimalt system för just din båt där du har 

båtplats och som du använder den. 

Måla mindre och spara tid, pengar och miljö  

 



Målningsinstruktion för projektet Måla mindre 

 

1 Använd samma färg som du använt förut 

2 Fläckbättra vid behov med outspädd färg 

3 Späd färgen med rekommenderat lösningsmedel ca 30% ( enklast 

är att späda 1-litersburken upp till kanten ) 

4 Måla från vattenlinjen och ca 50 cm ner på skrovet 

5 Måla framsidan kölen och roder 

6 Fotografera resultatet 

7 Vid upptagningen fotografera före och efter högtryckstvätt. 

8 Existerande färgskikt bör vara i gott skick 

Lycka till 

Lennart Falck lfalck@telia.com tfn 0707508976 


