
Bilaga till ansökan om organsiationsbidrag från Svenskt Friluftsliv 2022

Inledning
Svenska Båtunionen bildades 1928 och har genom åren vuxit till en stor organisation med
omfattande verksamhet på alla nivåer. det är svårt att bryta ner vår verksamhet i ett fåtal
korta punkter. Vi inleder med korta punkter om vad vi vill åstadkomma med
organisationsbidraget och fortsätter sedan med en utvecklande text som beskriver oss och
verksamheterna djupare. I texten har vi lagt in länkar till våra sajter och dokument där man
kan läsa mer om det som beskrivs.

Det här vill vi åstadkomma med vårt organisationsbidrag
- Driva informationskampanj för ökad kunskap om allemansrätten hos utövare av

vattenburet friluftsliv genom:
Att sprida information på båtmässor och publika event, Sociala medier och i
Nämnden för båtlivsutbildnings kunskapskrav.

- Vi vill säkerställa att båtklubbar och andra föreningsdrivna anläggningar kan
fortsätta verka på demokratisk grund genom att:
Tillhandahålla utbildningar för funktionärer, försäkra deras verksamheter och
medlemmar, ge juridisk support och medlemstöd samt bevaka tillämpningen av
regelverk och påverka kommande regelverk.

- Stötta arbetet med mångfald inom våra föreningar, inte bara med inriktning på barn
utan även inom jämställdhet och integration

- Vi vill arbeta för säkert friluftsliv på vatten genom att:
Verka för ökad flytvästanvändning genom kampanjer och samverkan med andra
organisationer och myndigheter. Tillhandahålla och stödja utbildningar regionalt
och lokalt.

- Påverka beslutsfattare i frågor gällande vattenburet friluftsliv genom att:



Träffa dem i personliga möten och genom våra olika nätverk. Bedriva
omvärldsbevakning och svara på remisser. Skriva och delta i debattartiklar samt i
alla sammanhang föra båtlivets talan.

Struktur och organisation
Svenska Båtunionen är en nationell paraplyorganisation som består av 24 st regionala
båtförbund, två riksomfattande båtklubbar, 916 lokala båtklubbar med totalt lite fler än
180 000 medlemmar. Det gör Svenska Båtunionen till en av världens fyra största
fritidsbåtsorgansiationer.

Svenska Båtunionen leds av
Unionsstyrelsen som har till sitt
stöd ett kansli och ett antal olika
kommittéer som verkar inom
våra olika intresseområden. Vårt
högsta beslutande organ är
Båtriksdagen där våra
medlemmarna representeras av
de regionala båtförbunden samt
de två riksomfattande
båtklubbarna, Kungliga
Motorbåtsklubben och
Navigationssällskapet. Motioner
från båtklubbarna når
Båtriksdagen via våra
båtförbunds årsmöten. Båtklubbarna och våra båtförbund har egna stadgar, beslutar om
sin egen verksamhet och har sina egna styrelser.

Främjande av friluftsliv
Svenska Båtunionen har i stadgarna som syfte att främja friluftsliv. Det görs genom
aktiviteter på alla nivåer inom organisationen. I många lokala båtklubbar arrangeras
lägerverksamhet för barn och utbildningar för vuxna. De regionala båtförbunden samverkar
med regionala myndigheter inom frågor gällande tillgänglighet, farledsfrågor och
informationsmaterial till det vattenburna friluftslivet. Exempel värda att nämna är de nya
hamn- och färdguider som är under arbete för kuststräckan mellan Roslagen och
Västerbotten samt arbetet med nya sjökort för Storsjön, där våra medlemmar deltar med
både kunskap och mycket ideell nedlagd tid.



På nationell nivå verkar Svenska Båtunionen för att säkerställa att det finns förutsättningar
för att båtklubbar ska kunna fortsätta att drivas i ideell föreningsform och på så sätt kunna
tillhandahålla medlemsstyrda anläggningar, tillgängliga för alla som vill utöva vattenburet
friluftsliv. I detta ligger möjligheter för styrelseutbildningar i demokrati och miljöfrågor,
omfattande juridisk support och påverkansarbete mot myndigheter.

Inom ramen för Upplev Båtlivet samverkar Svenska Båtunionen med Sweboat, Svenska
Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet och Riksföreningen Gästhamnar Sverige för att
kommunicera vattenburet friluftsliv till nya utövare.

Allemansrätten och strandskyddet
Allemansrätten och strandskyddet är
särskilt utpekat som viktiga områden att
värna för vår organisation. Genom ett
omfattande utbildningsmaterial som
tillhandahålls för alla når vi ut och kan
säkerställa att våra medlemmar förstår
och anammar allemansrättens rättigheter
och skyldigheter. I arbetet samverkar vi
med flera andra organisationer inom det
vattenburna friluftslivet.

Svenska Båtunionen äger tillsammans med Svenska Kryssarklubben, Svenska
Seglarförbundet och Transportstyrelsen Nämnden för båtlivsutbildning. Nämnden ansvar
för utbildnings- och kunskapskraven för fritidsbåtsutbildningarna och utfärdar bland
Förarintyg för fritidsbåt och Kustskepparintyg. Svenska Båtunionen driver frågan om att
utbildning i allemansrätten är och ska vara ett kunskapskrav för alla kunskapsintyg som
avser båtlivet.
Strandskyddsfrågan har två viktiga aspekter för vår verksamhet. Dels är tillgängligheten till
stränder längs kusten och våra insjöar en grundförutsättning för utövande av vattenburet
friluftsliv. Dels behöver våra anläggningar av sin natur ligga vid stranden. Vi arbetar för ett
väl reglerat strandskydd men som samtidigt gör det möjligt att uppföra nya eller utveckla
befintliga anläggningar som tillhandahåller möjligheter för allmänheten att utöva
vattenburet friluftsliv eller äga en båt.

Utveckling av demokrati och föreningsutveckling
Det finns idag politiska strömningarna i världen som inte främjar demokratiutvecklingen.
Att  värna demokratin och inte ta den för given måste vara varje paraplyorgansiations
kärnverksamhet. Inom ramen för vårt projekt SBU-akademin finns ett nu ett omfattande

https://www.upplevbatlivet.se/


material kring föreningsliv till stöd för hela vår organisation.Vi kommer även inom kort att
starta digitala utbildningar i föreningskunskap riktade mot styrelser och senare även mot
enskilda medlemmar. Utbildningarna administreras av Svenska Båtunionen och förmedlas
till de lokala båtklubbarna genom våra regionala båtförbund.

För att stärka verksamheten inom båtklubbar och
båtförbund avsatte Svenska Båtunionen 2017 5,2
miljoner kr till en fond ur vilken våra medlemmar kan
söka bidrag för verksamhetsutveckling och projekt.
Medel till fonden kom i form av utdelning från vårt
delägda försäkringsbolag Svenska Sjö. Fonden ska
delas ut för att främja verksamhetet i våra regionala
båtförbund och båtklubbar och särskilt till
verksamhet som främjar verksamhet för barn och
ungdomar. Fonden har under 2021 delat ut pengar
till bland annat jollar och följebåtar  till
barnverksamhet, utprickning av lokala farleder för
att underlätta utövande av friluftsliv, och stöd till
framställande av bättre sjökort för Storsjön.

För att uppmärksamma våra medlemsföreningar och deras funktionärer delar tidningen
Båtliv ut det årliga priset Årets Båtklubb och ett ungdomsstipendium med namnet Årets
unga Båtlivshjälte.

Det vattenburna friluftslivets miljöfrågor
Svenska Båtunionen arbetar intensivt med det vattenburna friluftslivets miljöfrågor på
lokal såväl som nationell och internationell nivå.

För att nå den enskilde utövaren driver vi sajten Båtmiljö.se som ska vara en kunskapskälla
för alla som vistas eller färdas på vatten. Sajten har under 2021 bytt skepnad, teknik och
till viss del även innehåll. Sajten utgår från utövaren och ger råd och kunskaper utifrån
säsong och sysselsättning. Ett stort avsnitt om allemansrätten utifrån det vattenburna
friluftslivets villkor har lagts till med bland annat fyra nya kortfilmer som berör olika
aspekter inom allemansrätten. Under högsäsong har Båtmiljö.se drygt 10 000 unika
besökare per vecka.

Vi arbetar för rena hav, sjöar och vattendrag gentemot våra båtförbund, båtklubbar och
båtklubbsmedlemmar samt andra utövare av vattenburet friluftsliv. Inom de regionala
båtförbunden finns miljösamordnare som verkar som länk mellan båtklubben och vårt

https://batunionen.se/utbildning/
https://batmiljo.se/


övergripande nationella miljöarbete. Vi anordnar årliga miljökonferenser och utbildningar
inom miljöområdet. Vi tillhandahåller skriftligt stödmaterial i för miljöarbetet och
anvisningar för enskilda båtägare.

Långsiktigt hållbart båtliv
När Svenska Båtunionen använder begreppet vattenburet friluftsliv beskriver det alla som
färdas och alla färdmedel som används på vatten. Sportfiskarna som använder båt,
kanotister som färdas längs vår kust och vattenskoteråkare identifierar sig inte alltid som
“båtfolk” men vi färdas på samma vatten, delar på anläggningar och behöver till stor del
samma infrastruktur.

Verksamhet och underhåll av både
båtar och anläggningar vid vatten kan,
om det utförs felaktigt, ha en inte
försumbar miljöpåverkan. Som paraply
för fler än 900 båtlivsanläggningar har
vi ett uppdrag och ett ansvar för att
verksamheten kan ske på ett
långsiktigt hållbart sätt. Genom vårt
XRF-projekt tillhandahåller vi
analysinstrument för att detektera
giftiga ämnen på båtbottnar och vi
utbildar mätförrättare inom
båtklubbarna som utför analyserna.
Under år 2021 har vi utbildat cirka 100
mättförättare som kommer ha utfört
fler än 2000 bottenfärgsanalyser i
syfte att identifiera båtar som riskerar
att läcka ut giftiga ämnen till mark och
vatten. Resultaten rapporteras till
kommunerna som fattar beslut om
eventuell åtgärder för båtägaren och båtklubben. Arbetet uppskattas inte av alla våra
medlemmar men är mycket viktigt för att säkerställa att våra föreningar ska kunna fortsätta
sin verksamhet och tillhandahålla både infrastruktur och möjlighet för den enskilde
medlemmen att utöva sitt friluftsliv.

På nationell nivå samverkar Svenska Båtunionen med samtliga myndigheter och
organisationer inom havs- och vattenmiljöområdet. Vi ingår i Båtmiljörådet och
remissinstans för alla frågor gällande vattenburet friluftsliv. Under åren 2020 och 2021 har

https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-batklubbar/xrf-matning-i-batklubbens-regi/


det särskilt märkts inom Miljömålsrådet arbete, där vi har haft en mycket konstruktiv
dialog, våra skrivelser använts som referensmaterial och citerats samt att vi kunnat föra
båtlivets talan i olika sammanhang kopplade till Miljömålsrådets arbete.

Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet arrangerar vi
under oktober 2021 en nationell båtmiljökonferens som samlar myndigheter,
organisationer och andra intressenter under temat Framtidens hållbara båtliv. Avsikten är
att konferensen ska bli årligen återkommande och att den ska vara en mötesplats mellan
teori och praktik där vi kan hitta både en gemensam problembild och finna lösningar som vi
gemensamt kan genomföra.

För att säkerställa att det vattenburna friluftslivets intressen tas i beaktande i arbetet med
havs- och vattenmiljöfrågorna på europeisk nivå deltar Svenska Båtunionen genom
Nordiska Båtrådet samt European Boating Association med observatörsstatus på Helcom
och ibland även på Ospars möten. Med vår praktiska kunskap om människors vistelse och
färd på hav och sjöar kan vi bevaka att beslut på internationell nivå främjar mer än
förhindrar utövandet av fritt vattenburet friluftsliv.

Kunskapshöjande
Under pandemin har vattenburet friluftsliv återigen ökat i popularitet. Svenska Båtunionen
räknar med att slutet av 2021 ökat till cirka 185 000 medlemmar. Vi ser med glädje att det
är många nya utan tidigare erfarenhet som har begett sig ut på vattnet. Vi som landets
största båtlivsorganisation måste självklart möta dessa och det gör vi bland annat genom
att kommunicera vikten av rätt utrustning och rätt kunskaper. Som en av fyra ägare av
Nämnden för båtlivsutbildning styr vi innehållet i och kunskapskraven för alla intyg riktade
mot vattenburet friluftsliv som utövas med båt. Vi har också varit mycket involverade i
frågan om körkort för vattenskoter som från och med maj 2022 blir obligatoriskt.

Många av våra 900 båtklubbar arrangerar navigationskurser och andra kunskapshöjande
aktiviteter för medlemmarna och deras familjer. Svenska Båtunionen tog under 2021 fram
en ny föreningsdriven aktivitet kallad Rorsmansmärket. Aktiviteten riktar sig mot alla
medlemmar men i synnerhet nyblivna båtägare och tränar båtföraren att i låga farter och
trånga hamnar manövrera sin båt. I aktiviteten ingår även utbildning i väjningsregler och
allemansrätten. Materialet i form av Rorsmansmärken och utbildningsplanscher
tillhandahålls till alla som vill använda det till självkostnadspris och utbildningsmaterialet
med lärarhandledning och deltagarmaterial finns att ladda ner fritt från vår hemsida.

https://eba.eu.com/
https://batlivsutbildning.se/
https://batunionen.se/utbildning/klubb/rorsmansmarket/


Till stöd för barn och ungdomsverksamhet tillhandahåller vi ett komplett
utbildningsmaterial anpassat för lokal lägerverksamhet. Material är gratis och tillgängligt
för alla via vår hemsida.
En barn och ungdomskommitté ansvarar för materialet och finns som stöd för
båtflörbundens och båtklubbarnas barn och ungdomsarbete.

Aktiviteter på alla nivåer
Under Svenska Båtunionens paraply sker många goda verksamheter på lokal
föreningsnivå, såväl inom de regionala båtförbunden. Prova-på-aktiviteter, barn- och
vuxenkurser, studiecirklar, bryggbyggen, farledsunderhåll, politisk påverkan och
samverkan med andra organisationer. I princip allt utfört av ideella krafter utan ersättning.
Svenska Båtunionen har uppskattningsvis fler än 9000 engagerade funktionärer, som lågt
räknat lägger minst 450 000 timmar för att skapa förutsättningar för en föreningsdrivet och
demokratiskt friluftsliv på vatten.

Kommunikation
Svenska Båtunionen äger och driver tidningen
Båtliv, Europas största båttidning med en utgåva
om mer än 140 000 exemplar till de anslutna
båtklubbarnas medlemmar, funktionärer i Svenska
Seglarförbundet och prenumeranter, sex nummer
per år. Båtliv kan också läsas digitalt som PDF via
batliv.se. Båtlivs digitala nyhetsbrev utkommer
cirka tio gånger per år och når drygt 130 000
mottagare. Tidningen är en viktig bärare av
information ut till våra medlemmar.

Svenska Båtunionen skickar även regelbundet ut ett
eget nyhetsbrev drygt 8000 mottagare som är
styrelseledamöter eller har andra
funktionärsuppgifter i de anslutna båtförbunden
och båtklubbarna.

Svenska Båtunionens egen hemsida innehåller mängder med matnyttig information om allt
från hamnsäkerhet och aktualiteter till föreningskunskap och båtklubbssupport.
Batunionen.se besöks av i genomsnitt drygt 1400 unika besökare per vecka.

https://batunionen.se/utbildning/klubb/ungdomsverksamhet-i-batklubben/
https://batunionen.se/


Påverkansarbete
Svenska Båtunionen har även som syfte att påverka. Tillsammans med Sweboat,
båtbranschens riksförbund, driver vi Riksdagens fritidsbåtsnätverk där vi träffar
riksdagsmän, riksdagskvinnor och tjänstepersoner. Den årliga båtutflykten är ett
uppskattat event som skapar möjlighet för nära och förendefulla samtal mellan oss och
våra förtroendevalda politiker. Många av de motioner som lämnas som berör båtlivet har
sin början i samtalen mellan oss och politikerna under våra utflykter.

Inom ramen för både Båtmiljörådet och Sjösäkerhetsrådet samverkar vi med myndigheter
och andra organisationer i nationella frågor gällande miljö och sjösäkerhet.

Internationellt arbete
Svenska Båtunionen är medlemmar i
både Nordiska Båtrådet (NBR) och
European Boating Association (EBA)
som är samverkansorgan för båtlivet
i Norden respektive Europa. EBA är
också remissinstans i båtlivsfrågor
inom EU på samma nivå som landet
Sverige. Genom vår storlek och
samverkan med de andra nordiska
länderna kan vi genom  EBA påverka
så att beslut på EU-nivå anpassas så
att det inte begränsar båtlivet i
Sverige och de övriga nordiska länderna. Frågor som vi har en direkt påverkan på just nu är
inom återvinning av uttjänta fritidsbåtar, avfallsmottagning från fartyg(och då även från
det vattenburna friluftslivet).

Som tidigare nämnts deltar Svenska Båtunionen genom NBR och EBA som observatör i
Helcom och Ospars arbete. Helcom står för Helsingforskommissionen och ansvarar under
EU för havsmiljöfrågorna inom Östersjöområdet. Ospar har motsvarande funktion för
Europas del av Nordatlanten. Under 2021 har Svenska Båtunionen deltagit i arbetet med
den nya Baltic Sea Action Plan som Ministerrådet kommer att anta i oktober.

https://helcom.fi/

