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INSÄNDARE & DEBATT
Skriv kort, max 2 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna. Insändare får undertecknas med signatur men tidningen ska alltid ha skribentens namn och telefonnummer. 
Inläggen skickas till: Skärgården * Hammarby Fabriksväg 43, 5 tr * 120 30 Stockholm eller redaktionen@skargarden.se.

I Skärgården nr 35 ställer in-
sändarna Jan Cox, Göran Ga-
brielsson och Thomas Moberg
ett öppet brev till Svenska Båt-
unionens styrelse. Insändarna
tillhör en intressegrupp som
ivrigt uppvaktar Svenska Båt-
unionens styrelse och alla andra
som inte delar intressegruppens
syn på sjöfyllerilagen, det vill
säga att man ska få dricka
mer alkohol än vad som är
tillåtet just nu när man kör
båt.

SVENSKA BÅTUNIONEN är en
ideell, allmännyttig organisa-
tion som är uppbyggd enligt
den demokratiska modellen
med representativ demokra-
ti. I vårt fall påverkar båt-
klubbsmedlemmen Svenska
Båtunionens arbete genom att
få sin båtklubb att lämna
motion till det regionala båt-
förbundet. Det regionala för-
bundets årsmöte behandlar
motionen och om de finner
det lämpligt motionerar till

Svenska Båtunionens årsmöte
Båtriksdagen. På Båtriksdagen
fattar 24 regionala förbund
och två riksomfattande båt-
klubbar beslut som styrelsen
har mandat att genomföra.
Styrelsen ansvarar för orga-
nisationen och dess arbete
granskas av både auktoriserad
såväl som förtroendevalda
revisorer. Båtriksdagen be-
slutar om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet. 

Vi har tagit emot insän-

darnas skrivelser många gång-
er och vi tackar för deras
synpunkter och engagemang.
Som i våra många tidigare
svar uppmanar vi dem återigen
att följa Svenska Båtunionens
demokratiska process. Det
står dem fritt att med sina
båtklubbars stöd driva frå-
gan om sjöfyllerilagen eller
någon annan fråga via båt-
förbunden till Båtriksdagen.

SVENSKA BÅTUNIONENS 
STYRELSE

Svar till Björn Molin, insän-
dare i Skärgården nummer 36
angående Skånsta Ridskola:

Den av regeringen utsedda
”Övergödningsutredningen”
har presenterat ett betänk-
ande med syfte att minska
övergödning av olika vatten-
drag.  Tyvärr är utredningen
– vilket Magnus Oscarsson
(KD) påpekat – ”besjälad
med en brinnande längtan
att beslå landets privata häst-
ägare med en tung slägga av
byråkrati”. 

FÖRSLAGET ÄR orealistiskt
och häpnadsväckande oge-
nomtänkt. Hästen i Sverige
bidrar på ett fantastiskt sätt
till att bevara odlingslandska-
pets biologiska mångfald med
öppna ytor för vida vyer.
Dessutom är ridsporten efter
fotbollen den näst största ung-
domsidrotten i landet med en
tonvikt på engagerade flick-

or. Samtidigt är det en dyr
hobby som har svårt att hålla
nere sina kostnader. Den smocka
av avgifter, inspektioner och
regler som utredningen spe-
kulerar i skulle göra prislappen
så pass hög att tillgängligheten
till häst blir något endast de
allra rikaste har råd med.

Kristdemokraternas upp-
maning till regeringspartier-
na Miljöpartiet och Social-
demokraterna är att slänga ut-
redningen på närmaste dyng-
hög.

Undertecknad ser med in-
tresse fram mot svar från de
båda ansvariga regeringspar-
tierna.  Inte minst för att ge
ett tydligt besked till Skånsta
Ridskola och till alla utövare
av ridsport i Österåkers kom-
mun.

ARNE EKSTRAND (KD), 
ordförande Kultur- och fritids-

nämnden Österåker

Många hästägare hör av sig till
oss och frågar om övergöd-
ningsutredningen som nyligen
varit på remiss. I denna finns
många bra förslag men det
florerar även en del missför-
stånd. I utredningen finns ett
förslag som berör hästar: Att
ge Jordbruksverket och SLU
i uppdrag att utreda frågan
vidare. Detta är således en ut-
redning och varken regering
eller riksdag har tagit någon
ställning. 

Vi måste fortsätta att
minska växtnäringsläckaget till
våra vattendrag. Den social-
demokratiskt ledda regering-
en har därför satt mål, medel och
satsat stora resurser på detta.
Övergödning uppstår när ett
överskott av växtnäringsäm-
nen kommer ut i sjöar och
hav. Algblomning, syrebrist och
bottendöd är några av de pro-
blem som övergödningen bi-
drar till. Utredningen om över-
gödning är därför viktig då
dike blir bäck, bäck blir å, åar
rinner ut i våra vattendrag och
i Östersjön.

VI VÄLKOMNAR även den starka
utvecklingsfasen för svensk
hästnäring. Vid senaste skatt-
ningen fanns det 355 500 hästar
i Sverige vilket är fler än an-
talet mjölkkor. På samma

sätt som jordbruket länge ar-
betat med att minska över-
gödningen kan vi alla, liksom
hästnäringen, bidra till att
bättre tillvarata den näring
som finns i hästgödsel. Mycket
görs redan och vi möts löp-
ande av goda exempel och av
hästfolket i Sverige som vill
bidra till omställningen. Många
bäckar små gör en stor å.

HÄSTNÄRINGEN ger arbets-
tillfällen, en levande lands-
bygd och hästsporten bidrar
med så mycket glädje och
sammanhållning. Vi socialde-
mokrater vill stärka den svenska
hästnäringen, inte försämra
möjligheten att hålla hästar.
Vi ser fram emot fortsatta sam-
tal om hur vi kan bidra till
ett hållbart samhälle och efter-
som det råder missförstånd
kring utredningen så vill vi
socialdemokrater tydligt säga:
Det blir inga lagförslag om
hästar.

ANN-CHRISTINE FURUSTRAND
(S), oppositionsråd Österåker

KRISTINA EMBÄCK (S) 
2;e vice ordförande Kultur och

fritidsnämnden Österåker

MARKUS SELIN (S),
riksdagsledamot, Täby

S vill stärka den
svenska hästnäringen

Släng utredningen
på dynghögen

Svenska Båtunionens styrelse uppmanar sina medlemmar att driva frågan om sjöfyllerilagen via båtförbunden. FOTO: KUSTBEVAKNINGEN

Svenska Båtunionen svarar: 
JA, styrelsen har medlemmarnas mandat!


