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Stockholms läns landsting

Interpellation av Vivianne Gunnarsson (mp) om behovet av mer inte
mindre information om båtmiljö i skärgården.
Tydligen saknas finansiering för Skärgårdsstiftelsens information om att höja
miljömedvetenheten till sjöss. Skärgårdsstiftelsen har informerat på hemsidan Båtmiljö.se,
vilket har betytt mycket för att öka medvetenheten om miljöfrågorna till sjöss. Nu har
hemsidan lagts ned p.g.a. att finansiering saknas. Det borde vara självklart att det behövs mer,
inte mindre, information till båtägare och andra som färdas i skärgården om hur båtlivet
påverkar miljön och hur man kan undvika alltför stor nedsmutsning.
Hemsidan och den app som var gratis att ladda ner stängdes den 1juni 2014 just till
båtsäsongens början. Från starten 2010 har hemsidan haft 40 000 unika besökare.
Hemsidan Båtmiljö.se innehåller information om latrin, sopor och avfall, båtmotorer och
bränsle, båtbottentvättar, samt djur och natur. Hemsidan startade 2010 genom ett samarbete
mellan Världsnaturfonden (WWF), Baltic Sea 2020 och Skärgårdsstiftelsen. Appen innehåller
idag information om närmaste sugtömningsstation för toalettavfall, båtbottentvätt och
utslagsvask samt havstulpanvarningen för Östersjön.
Skärgårdsstiftelsens budget räcker inte för att driva appen och hemsidan båtmiljö.
Skärgårdsstiftelsen uttrycker sin syn på nedläggningen så här: ” Båtmiljö. se var ett viktigt
verktyg i strävan att förbättra Östersjöns vattenkvalité. Det är därför mycket sorgligt att
verksamheten inte fått en långsiktigt hållbar lösning. Ansvaret för Östersjöns framtid är
gemensamt och alla skärgårdsbesökare behöver ta sitt ansvar. Appen och hemsidan var ett
verktyg och hade kunnat underlätta för båtägare att bete sig miljöklokt.”
Med statusen som ett snart dött hav som Östersjön har så är det inte mindre utan mer
information om miljö och beteende som behövs. Om Skärgården ska kunna bli den
turistmagnet som många hoppas på måste havsvärden värnas. Det måste fortsatt gå att bada
och fiska och det måste fortsatt finnas ett djur och växtliv både i och vid vattnet. Det är
ganska små medel som behövs för att göra informationen tillgänglig på det sätt som är i dag
men i framtiden kan det finnas behov av ytterligare upplysning t.ex. om väder och
algblomning, gärna i kombination med aktuell samhällsinformation och kommunikation.
Med anledning av detta frågar jag ansvarigt landstingsråd:
1. Kommer landstinget att finansiera hemsidan och appen om Båtliv fullt ut?
2. Finns förståelse för vikten av att det finns tillräckliga kanaler för information och
kommunikation kring skärgårdens miljöfrågor i syfte att få Östersjön att fortsatt leva..
Stockholm den 3 juni 2014

Vivianne Gunnarsson

