Tips för ett klimatsmart båtliv
Använd rätta bränslet
Har du en gammal tvåtakts-utombordare, släpper den ut ca 20-30%
bensin i vattnet och i luften som är helt oförbränd. Om du tankar alkylatbensin istället för vanlig 95-oktanig så minskar de mest skadliga utsläppen
med 80-90%. På en del bensinmackar, både på land- och sjömackar, finns
det alkylatbensin på pump, den finns även att köpa på dunk.
Alkylatbensinen påverkar inte din motor på något negativt sätt och sett
i förhållande till merkostnaden är miljövinsten stor! Glöm inte heller att
använda så miljövänlig tvåtaktsolja som möjligt.
Har du en dieselmotor så går den utmärkt att köra på diesel med HVOinblandning som minskar koldioxidutsläppen. Använd dock aldrig RMEdiesel som kan beväxtning i tanken.

Håll botten ren
A och O är en ren båtbotten -annars ökar bränsleförbrukningen markant.
Om du väljer att bottenmåla din båt ska du bara använda godkända färger
för de farvatten där din båt vistas. Många bottenfärger är skadliga för vattenlevande organismer.
Du kan också hålla rent utan färg. Idag finns det båtbottentvättar som klarar
de flesta båtar och många varv och marinor erbjuder lyft och avspolning.
Har du en mindre båt kan du dra in den till en strand och göra rent botten
själv med en borste förutsatt att du inte har gammal bottenfärg på som kan
lossna. För Östersjön finns även en kostnadsfri havstulpanvarning så du
vet när du ska tvätta båten. För mer information och anmälan till varningsfunktionen samt mer tips om alterantiv till bottenfärg besök www.batmiljo.se

Minska farten och kör rätt
Har du verkligen bråttom? Buller, fart och svallvågor hör på ett sätt ihop.
En båt som körs mitt i planingströskeln låter mycket, drar mycket bränsle
och gör som mest svall. Undvik att köra så att båten ”gräver ner sig”.
Det viktigaste är att man tänker på sin omgivning i dessa situationer och att
man följer hastighetsreglerna.
Har du en båt som inte planar så kör så långsamt du kan, ju högre motstånd genom vattnet desto högre bränsleförbrukning och utsläpp. Har du
en båt som planar kör över över planingströskeln men inte i maxfart.
Se gärna vår film om eco-driving på Upptäck Båtlivets filmsida:
www.upptackbatlivet.se/batfilmer

Byt ut din gamla motor
Har du en gammal tvåtakts-utombordare så byt den mot en modern fyrtaktsmotor eller allra helst en elmotor. Det finns elmotorer även för större
motor- och segelbåtar och utbudet växer hela tiden.
Köp inte heller större motor än vad du behöver. Kan eller vill du inte byta
ut motorn så se till att den är väl servad så att den går så effektivt som
möjligt. Kör du väldigt lite med din gamla tvåtaktsmotor, under fem timmar
per säsong är dock det bästa att byta till alkyltabensin och miljövänligare
tvåtaktsolja istället för ny motor enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Planera din körning och lasta rätt
Välj alltid kortaste väg och planera din körning. Fundera på om det kan
vara en idé att ligga still i viken en extra dag.
Om du och din besättning sitter på det sätt som är bäst för din båttyp
påverkar det också bränsleförbrukningen i positiv riktning – dessutom blir
körningen både säkrare och behagligare. Se till att båten är jämnt lastad
och inte blir för tung i aktern eller gräver ned sig för mycket i fören.
Kolla gärna med din marinhandlare om specifika tips för just din båt.

Segla mer och välj lättdrivna skrov
Har du en segelbåt så försök att segla så ofta som möjligt. Det är både
rogivande för dig och miljön samt helt utsläppsfritt under själva seglingen!
Ska du köpa motorbåt så undersök hur lättdrivet skrovet är och i vilket
fartområde det går bäst, det ger stor påverkan på bränsleförburkningen.

Töm toaletten rätt
Det är inte längre tillåtet att släppa ut sitt toalettavfall i sjön. Toaletten ska
vara försedd med en tank och ska kunna tömmas vid en tömningsstation.
På Transportstyrelsens hemsida finns en karta och app över tömningsstationer: www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fritidsbatar/batlivets-miljofragor/
toalettavfall-fran-fritidsbat/hitta-tomningsstationer/

Använd rätt båtvårdsprodukter och besök Båtmiljö.se
Det finns idag en del miljövänliga båt- och bilvårdsprodukter som du kan
använda dig av. Se till att alltid leta efter det mest miljövänliga alternativet
och se också till att du alltid slänger tomma flaskor och förpackningar på
rätt sätt.
Båtmiljö.se är en sajt utformad för att du som båtägare ska få kunskap, tips
och alternativa lösningar för att värna om naturen och vårt marina båtliv.

