
Båtlivet är en av de stora folkrörelserna i Sverige med en lång 
tradition. Det är tillgängligt för alla som vill genom gemensamt, 
ideellt arbete i båtklubbar i hela landet. Allemansrätten och 
strandskyddet anser vi är särskilt viktiga att värna.  
   Det är viktigt att Svenska Båtunionen är tydlig i vad vi står  
för och vad vi tycker och att myndigheter och beslutsfattare  
tar del av vår kunskap och våra ståndpunkter i alla beslut,  
som påverkar möjligheter till det goda båtlivet.

SVENSKA BÅTUNIONEN

Tillsammans skapar  
vi det goda båtlivet.



SVENSKA BÅTUNIONEN
Svenska Båtunionen är paraplyorganisation för de ideella båtklubbarna i  
landet. Vi organiserar cirka 170 000 medlemmar i fler än 900 båtklubbar.  
Vi har verkat sedan 1928 och är en av världens största båtorganisationer.  
   Med denna tradition, storlek och tyngd har Svenska Båtunionen ett  
stort ansvar att upprätthålla och förespråka båtlivet och att föra dess talan. 
Det gör vi genom att:

•  Skapa möjligheter till och agera för ett ansvarsfullt båtliv.

•  Påverka förslag till nya regelverk och ändringar i gamla så att de ökar  
 möjligheterna att utöva ett bra båtliv.

•  Motverka alla förslag som kan anses orimliga, ineffektiva eller omöjliga  
   att efterleva och därigenom förhindrar våra möjligheter att utöva båtliv.



För att tydliggöra vad Svenska Båtunionen anser i viktiga frågor 
som gäller båtlivet har vi formulerat följande ståndpunkter:

OM SJÖSÄKERHET
– Alla båtar som färdas på sjön ska ha ordning och reda ombord.
– Den som kör båt ska visa hänsyn mot andra båtar, människor, djur och miljö.
– Flytväst ska finnas ombord på alla båtar i tillräckligt antal och i rätt  
   storlek för dem som finns ombord.

OM MILJÖ
– Hänsyn till miljön ska tas i alla delar av båtlivet på vattnet såväl som på land. 
– Båtägare ska ha kunskaper om hur båtens skötsel, framfart och hur  
   livet ombord påverkar miljön och därigenom fatta beslut utifrån minsta  
   möjliga miljöpåverkan.
– Produkter som används i båtlivet och som kan påverka miljön negativt  
   ska användas med eftertanke och i enlighet med gällande regelverk.
– Metoder och produkter ska väljas efter minsta miljöpåverkan utifrån de  
 förutsättningar som råder där båten har sin hamn och i de vatten  
   den färdas i.
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OM UTBILDNING
– Den som framför en båt ska ha tillräckliga kunskaper för att göra det  
   på ett säkert sätt utifrån de omständigheter som kan råda. 
– Det är rimligt att högre krav ska ställas på den som framför en båt  
   då riskerna är högre, det vill säga: med hög fart, när man är ensam  
   ombord och när det är råder mörker eller hårt väder.

OM LAGAR OCH REGLERINGAR
– Beslut om nya eller ändrade lagar och regler som avser båtlivet ska    
   baseras på adekvata fakta, grundad forskning och ett verkligt  
   regleringsbehov. 
– Båtlivet ska vara en aktiv part under hela beslutsprocessen gällande  
   lagar och regler som påverkar utövandet av båtliv.
– Allemansrätten och strandskyddet är särskilt viktiga att värna.

OM BESKATTNING
– Arrendeavgifter för mark och vatten som brukas för ideella och  
   allmän nyttiga båtklubbars verksamhet ska vara fri från momsplikt.
– Momsen på gästhamnsavgifter ska sänkas till motsvarande för  
   campingplatser på land.
– Arbete i en båtklubb ska kunna ske på samma villkor som för  
   idrottsrörelsen.
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