Sommartips – för ett miljöanpassat båtliv
Tillämpa EcoDriving
 a inte med onödig vikt i båten, lasta ur det som inte
T
behövs.

u

Packa rätt, båten ska inte vara framtung eller baktung.

u

 ör i ekonomisk fart för din båt, det genererar också
K
mindre svall.

u

Håll skrovet rent för att minska friktionen.

u

 nderhåll propellrarna. Skadade propellrar gör motorn
U
mindre effektiv och ökar bränsleförbrukningen.

u

Välj fossilfria drivmedel om möjligt.

u

Segla mer!
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u

Värna allemansrätten
u

Ta med skräp och burkar tillbaka till hamn. Släng inget i naturen.


u

rsaka inte skadegörelse, bryt inte grenar eller kvistar, plocka eller
O
gräv inte upp fridlysta växter.

u

Elda aldrig direkt på en berghäll eller klippa - den spricker!


u

ärdas inte över tomt utan lov eller förtöj inte längre än ett dygn utan
F
markägarens tillstånd.

u


T
a med spade och hink med lock i båten för dina behov om du saknar
toalett ombord.

u

öm toatanken på en toatömningsstation, du hittar din närmaste
T
station på Transportstyrelsens Hamnkarta för fritidsbåtar (t QR-kod).

Ankra rätt
u

ndvik att ankra i grunda vikar eftersom ankring skadar
U
botten. Välj om möjligt att ankra på djup över 6 meter.

u

ndvik att släpa ankaret när du ska dra upp det, backa
U
istället mot ankaret och lyft det rakt upp.

Prenumerera på
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Havstulpanvarningen

Ankringsskada på mjukbotten.

u

avstulpanvarningen är en gratis sms- och e-posttjänst där en
H
varning skickas ut när havstulpanerna börjar växa till sig i Östersjön.
Då har du ungefär två veckor på dig att tvätta rent skrovet innan
havstulpanerna utvecklar sina hårda kalkskal.

u

avstulpanvarningen är ett utmärkt alternativ för dig som vill vara
H
miljövän och undvika giftig båtbottenfärg.

u

renumerera på Havstulpanvarningen genom att sms:a
P
”havstulpan start” till 711 20 eller besök Båtmiljö.se
(QR-kod u) för att prenumerera via e-post.

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet!
08-545 859 60

| båtunionen.se | båtmiljö.se

