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KRÖNIKA  Krönikör Johanna Nordin arbetar 
som informatör på Stiftelsen Håll 
Sverige Rent varifrån projektet 
Baltic SeaBreeze drivs. För mer 
information se projektets hemsida: 
www.balticseabreeze.orgVår sköra skärgård

S ommaren är här. Nu kan vi dyka från stekheta klippor eller ta en båttur i skärgården. Ett 

blått härligt glittrande hav ligger och väntar. Du ligger och slappar på stranden med en bunt 

olästa pocketböcker bredvid dig. Beslutar dig för att ta ett dopp för att sedan åka vidare till 

en annan strand eller klippa. Du drar i gång din gamla tvåtaktsmotor, ger dig ut bland öarna – och 

suckar över den hårt trafikerade skärgården. 

 Du är nämligen inte ensam om att vilja utnyttja skärgården en varm sommardag. Bara längs 

ostkusten finns det fler än 250 000 fritidsbåtar. Troligen är det få båtägare som, precis som du, vet 

att deras val och agerande i skärgården kan påverka miljön negativt. Att det har betydelse huruvida 

de råkar kasta ut en plastflaska i vattnet eller målar sin båt med giftig båtbottenfärg. 

När du åker omkring med din gamla tvåtaktsmotor går 30 procent av bränslet oförbränt rakt 

ut i luft och vatten. Dessutom har du tankat med vanligt bränsle, vilket innebär att du utsätter både 

dig själv och din omgivning för farliga ämnen. Om du däremot vill bidra till en bättre skärgårdsmiljö 

så byter du ut din tvåtaktsmotor till en fyrtaktare och minskar bränsleförbrukningen med ca 30 till 

40 procent. Genom att använda alkylatbensin minskar du också de farliga ämnena i avgaserna med 

85 till 90 procent. 

Men hur ska man kunna förändra dessa hundratusentals fritidsbåtägares attityd? För alla kan 

faktiskt bidra till en bättre miljö! Till att börja med behövs det mer forskning kring diffusa utsläpp. 

Statistik och övervakning av oljeutsläpp och olyckor från stora tankers finns, men man vet egentligen 

inte hur mycket som släpps ut från fritidsbåtar, eller hur stor betydelsen av toalettutsläpp i skärgårds-

miljön är för lokala övergödningseffekter. Ökad kunskap om konsekvenserna av marina föroreningar 

kan leda till förändringar, och att ha siffror och statistik att visa upp är en bra början. 

För att värna om den marina miljön måste friluftslivets miljöpåverkan uppmärksammas mer. 

Stiftelsen Håll Sverige Rent har tagit fasta på det genom det delvis EU-finansierade projektet Bal-

tic SeaBreeze, som lägger stor vikt vid att förändra attityderna till Östersjöns marina miljö. Detta 

görs genom kunskapsspridning via seminarier och utbildningar, och genom att väcka engagemang 

hos bland annat båtklubbar, kommersiella fiskare och fritidsbåtägare. Men det är en tuff utmaning 

och till hjälp har Håll Sverige Rent 33 partners från alla europeiska länder kring Östersjön samt 

Ryssland. Förhoppningsvis kommer Baltic SeaBreeze ha lyckats förändra attityderna hos ett stort 

antal av alla de som vistas i och omkring Östersjön vid projektets slut 2007. Det krävs nämligen 

inte så stora handlingar för att behålla vårt unika innanhav, det gäller bara att veta vilka handlingar 

som behöver ändras!


