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förbud att uppehålla sig på land och vatten). Se skyltar eller läs mer på 
Länsstyrelsen Skånes hemsida under ”Skydd av skånsk natur”.

 Visa hänsyn till människor, djur och miljö när du njuter av vår  
   gemensamma natur.

Vill du ha mer tips?
Sök efter sidan ”Vad kan jag göra för havet?”
En informationssida från Länsstyrelsen Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane

* För mer info. Gå in på Transportstyrelsens hemsida och läs under fliken ”Fritidsbåtar”. 

För att skydda vår miljö är det viktigt att du som fritidsbåtsan-
vändare följer gällande lagar och rekommendationer. Vi vill 
påminna om att sedan 1 april 2015 är det förbjudet att tömma 
latrinavfall i havet. Vi vill också påminna dig om att man på 

flera olika sätt kan skydda sin båt från påväxt, utan att använda mil-
jöfarliga båtbottenfärger som läcker ut i vattnet och på båtuppställ-
ningsplatsen.

Sedan 2008 är det inte bara förbjudet att måla med TBT-färg utan det 
finns även krav på att färgen måste avlägsnas (t.ex. blästring eller båt-
bottentvätt med efterföljande rening) eller inneslutas med en speciell 
spärrfärg. 

Vi uppmanar därför alla båtägare att:
 Undvika båtbottenfärger mot påväxt. Det finns billigare och snabb- 

   are lösningar som inte sprider gifter till vattnet eller marken:
 skrovskyddsduk
 båtbottentvätt
 tvätta båten för hand uppe på land
 ta upp båten på land när du inte använder den (med båtlyft,  

   trailer, e.t.c.)
 ultraljud (gör skrovet oattraktivt för djur och sjögräs)

 Om man ändå använder båtbottenfärg ska den vara godkänd för      
   användning i ditt område. Båten ska därefter tvättas över en god-   
   känd spolplatta (spillvattnet tas om hand).

 Lämna ditt toalettavfall på hamnens latrintömningsstation*     
   (Kolla upp vilka lösningar som finns i den hamn du besöker).

 Använd hamnens miljöstation* för att slänga dina sopor  
   (sop sortera).

 Observera gällande hastighetsbegränsningar och  
   beträdnads förbud i skyddade områden (kan innebära 

Värna om miljön i både vattnet och på land


