Det finns mycket kvar att kämpa för.

Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt.

Det finns ju nästan inget bättre än att vara ute med båten.
Men alla tycker tyvärr inte att det är lika kul som vi.
Ta fiskarna till exempel. De riskerar att få i sig kemikalier från våra bottenfärger som gör att de kan få problem
med fortplantningen. Eller fåglarna som äter skräpet vi
slänger överbord. Och sälarna, dom skräms bort av bullret
från våra motorer.
Och det är ju inte så värst bra. Därför har vi samlat
ihop några saker som du kan tänka på i sommar.

Strunta helst i båtbottenfärgerna.

Vi vet. Det där med havstulpaner är inte kul. Men har du båten på
östkusten eller i sötvatten, försök att tvätta båten istället. Det är
ett mycket bättre alternativ än att måla båten med farliga bottenfärger som sprider sig i vattnet. Du kan till exempel ta båten till en
båtbottentvätt som borstar bort alla alger och tulpaner. Eller så kan
du passa på att skrubba bort dem för hand medan du tar en simtur.
Du kan också undvika havstulpanerna genom att ladda ner
appen Båtmiljö. I den får du reda på när havstulpanerna håller på
att fästa sig på båtarna i ditt område. Då kan du passa på att ta en
sväng in i lite sötvatten eller dra upp båten på land i några dagar.
Måste du trots allt måla båten, välj färger som är godkända för
ditt område. Och när du tar bort färgen var rädd både om dig själv
och om miljön. Använd munskydd och handskar, samla in slipdamm och färgrester och lämna till närmaste miljöstation. Eller ta
dig till en hamn med spolplatta som samlar upp gifterna.

Kör snällt.

Bullrande båtar gör inte bara folket på segelbåtarna
sura. Det stör tyvärr också djur- och fågellivet. Det
kan framförallt ställa till problem under fåglarnas
häckningsperiod.
Försök därför att tänka på att ta det lite lugnare
i trånga sund och grunda vikar. Håll dig en bit från
öar och följ hastighetsbegränsningarna. Och stäng
av motorn istället för att köra på tomgång.

Ta med skräpet hem.

En PET-flaska hit eller dit. Det spelar väl ändå inte så stor roll.
Men det gör det tyvärr.
Varje år slänger vi båtägare tusentals ton skräp överbord.
Det gör att tusentals djur kommer dö i onödan den här sommaren
också. Om vi inte gör något åt det.
Och vad är det vi ska göra då? Ja, det kan väl egentligen inte
vara lättare. Den här sommaren tar vi med skräpet hem istället.

Kör lite smartare.

Då kan du faktiskt minska din förbrukning och dina
utsläpp med upp till 40%.
Du kan till exempel köra din båt bara några knop
under toppfart. Du kan ställa in båtens gångläge
så att den går lättare. Du kan försöka köra båten
i en hastighet antingen över eller under planingströskeln. Och om du möter vågor försök ta en
omväg istället för att sakta ned och gasa upp igen.
Genom att tänka på det här i sommar slipper du
släppa ut onödiga gifter och avgaser.

Byt bränsle eller motor.

Du kanske tankar din gamla tvåtaktsmotor med 95-oktanig bensin.
Då är det faktiskt dags att byta. För genom att tanka din motor
med alkylatbensin ser du till att minska de skadliga utsläppen med
80–90%.
Många land och sjömackar har en alkylatbensinpump. Har de
inte det så fråga efter en. Bensinen kostar lite mer. Men det är värt.
Du kan också tänka på att använda biologiskt nedbrytbar
tvåtaktsolja. De oljorna ger mindre utsläpp av farliga ämnen. Och
se till att inte använda mer olja än du behöver.
Kör du mycket båt kan det vara dags att byta motor. Både nya
tvåtaktare och fyrtaktare släpper ut betydligt mindre giftiga
ämnen, men allra bäst är förstås elmotorer.

Friska hav, kvittrande fåglar, rena badvatten, fiskar
och vackra skärgårdar.
Det vill vi ha kvar. Därför försöker vi påverka
politikerna att skärpa lagarna. Vi sätter press på
företagen och vi försöker göra det lättare för vanliga
människor att ta bra beslut.
Vill du också hjälpa till? Bli medlem i Naturskyddsföreningen. SMS:a ”medlem” till 72 900.
Ha en trevlig sommar.
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Bli miljökämpe.

