Styrelsen

Vänern, Europas näst största innanhav, en resurs för rörligt
fritidsbåtsliv !
Inledning
Vänern är Sveriges och EU:s största sjö, eller innanhav och är av synnerligen stor vikt för det
rörliga fritidsbåtslivet i regionen. I anslutning till Vänern, Vättern och dess tillflöden finns
165 båtklubbar som organiserar ca 30.000 båtägare, som har sina båtar i eller i direkt
anslutning till Vänern och Vättern.
Vänern är ansluten till Västerhavet via slussarna i Trollhättan och Göta älv, och man kan
också ta sig till Östersjön via Göta Kanal, då man också passerar Sveriges andra stora sjö
Vättern.
Vänern har idag en stor betydelse för transporter till och från den skogsindustri och
verkstadsindustri som finns runt Vänern. Samtliga kommuner kring Vänern och region
Värmland och Västra Götaland ser också Vänern som en resurs för rekreation och turism. De
flesta kommunerna har egna gästhamnar för tillresande båtturister. Ett stort antal
entreprenörer har också investerat i olika turistanläggningar för att serva dessa båtturister. Det
ligger i allas intresse att dessa entreprenörer kan fortsätta att utveckla sina aktiviteter även för
oss som har våra båtar i Vänern. Det är med andra ord viktigt att vi försöker underlätta det
rörliga fritidsbåtslivets möjligheter till förflyttning i Vänern och dess anslutande vattendrag.
För närvarande pågår ett antal åtgärder från olika håll som försämrar möjligheterna att
utveckla fritidsbåtslivet
Fyrar och sjömärken
Fritidsbåtägarna använder samma navigationshjälpmedel som handelssjöfarten, såsom
utprickning med sjömärken och fyrar. Den tekniska utvecklingen då det gäller
navigationshjälpmedel för handelssjöfarten gör emellertid att sjölandskapet förändras. Fyrar
läggs ner, utprickningen förändras och sjömärken försvinner. Allt detta sker därför att
Sjöfartsverket inte längre behöver dessa hjälpmedel för att handelssjöfarten skall ske säkert.
Det är heller inte Sjöfartsverkets uppgift att ansvara för att gamla sjömärken och fyrar lever
vidare för fritidsbåtarnas skull, här måste andra ta vid om vi vill att sjömärken och fyrar skall
leva vidare.
Slussarna i Trollhättan
Slussarna i Trollhättan har tidigare varit öppna dygnet runt så att man kunnat slussa när man
kommer fram till Trollhättan. Nu kommer man inte att kunna slussa fritidsbåtar efter kl 19.00,
och det innebär försämringar för det rörliga fritidsbåtslivet. Man får planera sin färd bättre kan
man tycka, och det kan man väl göra om man kommer från Vänern med motorbåt där man vet
farten. Om man däremot kommer från Göteborg så vet man inte från gång till annan hur
strömt det är, och vilken fart man då kan ha

Göta Kanal
Göta Kanal har tidigare haft ett rabattsysten för insjöbåtar, som innebär att vi som tillhör
båtklubbar i Vänern och Vättern har kunnat åka för ett rimligt pris från sjö till sjö och ut till
Östersjön och tillbaka. Detta har inneburit att man enklare/billigare har kunnat ta sig till andra
miljöer med sin båt. Det har också inneburit att Värmland/Västergötlands segelförbund har
kunnat anordna segeltävlingar som omfattat segling i båda sjöarna. Göta kanal är en fantastisk
tillgång för oss som har våra båtar i Vänern och Vättern, och vi vill gärna vara med och skapa
ännu mer trafik på kanalen med alla dess faciliteter och attraktioner som gör det rörliga
fritidsbåtslivet angenämt. Göta Kanal är också vår enda möjlighet att på egen köl ta oss
mellan sjöarna och ut till Östersjön. I en jämförelse med kanalerna i Europa så framstår
avgifterna i Göta Kanal som väldigt höga, och det tror vi är till nackdel för kanalens
attraktionskraft.
Broarna i Göteborg
De broar som idag korsar Göta älv utgör inget problem för de flesta fritidsbåtar som skall till
och från Vänern. De föreslagna förändringarna kommer emellertid att förändra
förutsättningarna drastiskt. Lägre broar och mer begränsningar när det gäller öppningar av
broarna innebär försämringar när det gäller möjligheten att färdas till och från Vänern.
Förslaget att kraftigt begränsa öppettiderna dagtid går stick i stäv med öppettiderna för
slussarna i Trollhättan och Lilla Edet.
Sammanfattning
Var och en av dessa föreslagna/vidtagna åtgärder kan säkert de enskilda fritidsbåtägarna klara,
men sammantaget så utgör alla dessa åtgärder en stor förändring till det sämre för
fritidsbåtarna i Vänern och Vättern.
Civilsamhället i form av kommuner och regioner runt våra två största sjöar måste reagera, och
fundera på hur man agerar för att skydda besöksnäringen som också är så viktig för oss som
har fritidsbåtar i Vänern och Vättern.
Många av våra fritidsbåtar har inte den nya digitala navigationsutrustningen, (inget krav) och
är beroende av de ”gamla” traditionella hjälpmedlen prickar, sjömärken och fyrar för att
kunna navigera säkert. Det som sker nu är en smygande försämring av dessa möjligheter, allt
för att Sjöfartsverket inte har till uppgift att bibehålla dessa navigationshjälpmedel då de inte
behövs för yrkessjöfarten. Vill vi ha kvar dessa sjömärken och fyrar måste vi få dem klassade
som kulturminnesmärken och/eller ta hand om dem själva.
De flesta segelbåtarna, de som berörs mest av de förändrade öppningstiderna av broarna i
Göta Älv, är vanligtvis utrustade med hjälpmotorer för att ta sig fram när det inte blåser.
Dessa motorer är ofta inte så starka så att man kan kompensera en stark motström i Göta Älv
vilket gör det svårt att kunna bedöma hur lång tid det tar till Trollhättan. Detta utgör ju ett
problem om inte slussarna kommer att vara öppna dygnet runt som tidigare.
Det känns som om det är dags för att alla krafter som vill att det rörliga fritidsbåtslivet skall
leva vidare och kunna utvecklas måste sammanstråla och bestämma vem som gör vad för att
bryta den negativa trenden.

Nedanstående organisationer, som organiserar ca 30.000 fritidsbåtsägare vill göra Er
uppmärksamma på vad som sker i och i anslutning till Vänern och Vättern. Vi vill också
efterhöra hur Ni ser på denna fråga, och hoppas på någon form av återkoppling till oss.
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