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Vid SBU:s båtriksdag 2012
antogs en motion från Sörm-
landskustens båtförbund som
föreslog att SBU agerar med
kraft för att 02-lagen ska bort.
Motionen antogs och båtriks-
dagen beslutade kräva en
översyn av lagen samt en an-
passning till övriga nordiska
länder. 

DÄREFTER HAR SBU aktivt
arbetat för en översyn av lagen
tillsammans med en rad andra
aktörer inom båtlivet men
under senare tid har SBU tonat
ner frågan.

– Vi har skrivit så många
debattartiklar om detta men
nu har vi kommit in i en annan
fas. Vi kan inte bara driva en
enda fråga, säger Bengt Gärde.

Vid båtriksdagen i år lade
Peter Myrman, förbundsord-
förande för Södra Roslagens
båtförbund en motion som
föreslog att SBU ska upphö-
ra att driva frågan om en för-
ändring av alkohollagen och

istället fokusera på miljöfrå-
gor.

”LÅT OSS KROKA arm med
reglerande myndigheter för
att tillsammans med dem hitta
vägar fram till en hållbar och
miljöanpassad båthantering”,
skrev Myrman bland annat. 

Motionen var aldrig uppe
till öppen diskussion under
båtriksdagen men i ett ytt-
rande och svar över den skriver
unionsstyrelsen bland annat
att ett antal motioner lagda i
Sveriges riskdag krävt en över-
syn av lagen. Vidare att SBU i
väntan på utvärderingen inte
har några planer på att ta
upp frågan om ett avskaffan-
de av lagen. Sitt svar avslutar
man med orden ”Resultatet
av en eventuell utvärdering
får sedan avgöra om och hur
SBU ska agera”.

Formuleringarna i ytt-
randet och SBU:s plötsligt låga
profil i 02-frågan oroar Sven-
Erik Hult, styrelseledamot i

Sörmlandkustens Båtförbund:
– Vad de än har fått det

därifrån så är det för jävligt.
De har bara ett uppdrag i
den här frågan och det är att
arbeta för att lagen ska bort. 

BENGT GÄRDE menar att
formuleringarna i unions-
styrelsens svar på motionen
inte ska läsas exakt så som
varje ord faller.

– Det innebär inte att vårt
ställningstagande i grunden
har ändrats men det finns flera
andra frågor som är viktiga,
säger han och fortsätter:

– Vi driver 02-frågan vi-
dare genom möten med be-
rörda politiker och ansvariga
men vi skriker inte lika in-
tensivt längre.

På Sörmlandskustens Båt-
förbund låter man sig dock

inte lugnas utan är fortsatt
oroliga för att SBU i smyg
försöker frångå beslutet från
2012 . I dag skickar förbundet

ett brev till Bengt Gärde där
man kräver svar på en rad
frågor och att det klargörs att
SBU:s arbete mot 0,2-lagen

fortsätter med oförminskad
styrka.

Under hundratals år har havs-
öring kunnat vandra från
Saltsjön, via Återvallsån och
upp i sjön Återvallsträsk på
Ingarö. Under 1990-talet minsk-
ade fisken, på grund av vand-
ringshinder. Under slutet av
1990-talet bildades därför
Stora Barnviks fiskevårds-
förening, med syftet att få
bort hindren och skapa bättre
förutsättningar för fisken. 

Med hjälp av ekonomiskt
stöd från Stockholms stad lade
föreningen ut 110 ton rund-
sten i ån, för att skapa lekplats-
er och forsnackar. 

Två stödutsättningar av
yngel i ån gjordes även, vilket
enligt föreningens ordföran-
de Bengt Norgren fungerade
väldigt bra. 

Men de senaste åren har det
gått betydligt trögare med

öringens lek. Anledningen är
en 60 centimeter hög tröskel
som gjutits mellan sjön och
ån, i enlighet med en vatten-
dom som Värmdö kom-mun
har fått. Tack vare tröskeln
kan kommunen sänka eller
höja vattnet i sjön, som utgör
reservvattentäkt. 

Men tröskeln har gjort att
ynglen får det tufft i ån, ef-
tersom den numera torkar
ut under de varmaste som-
marveckorna. 

– Det gör att ynglen dör

under varma somrar, säger
Bengt Norgren. 

EN LÖSNING är att helt enkelt
ta vatten från sjön och föra
det över tröskeln och ner i ån
under sommarveckorna. För-
eningen filar nu på ett förslag
till kommunen, med hopp om
ett skriftligt avtal: 

– Tanken är att ha en per-
manenthävert med inställbart
flöde i sjön. Vi kommer inte
att ta ut så mycket vatten ur
sjön att det kommer att märkas.

Får vi bara vattnet kommer
resten att lösa sig, tror Bengt
Norgren. 

Hur många av de tidigare
utsatta ynglen som har klarat
sig vet han inte: 

– Det borde finnas havs-
öring av den gamla stammen
kvar som hittar hit. Får vi
bara vatten så kanske vi kan
få ytterligare stödutsättning-
ar av yngel, och då kommer
vi igång ordentligt igen. 

Vattentäkten har inte an-
vänts på många år, dessutom
har Värmdö nyligen fått en
vattenledning från Stockholm.
Enligt miljöinspektör Marie
Sundbom, miljö- och hälso-
skyddskontoret på Värmdö
kommun, är det inte en omöj-
lighet att hjälpa ynglen: 

– Anser man på VA-enheten
att det är möjligt så gör man
en gemensam ansökan som
vi får pröva. 
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Havsöringsyngel dör i uttorkad å
Utsatt havsöring i Återvallsån har under flera år
haft tuffa somrar. Ynglen riskerar att dö när ån
torkar upp. Men det vill en fiskevårdsförening i
området nu ändra på. 

Klacken ner i Återvallsån, som under varma somrar riskerar att
torka ut vilket gör att havsöringynglen dör. FOTO: BENGT NORGREN

Bengt Norgren FOTO: PRIVAT

Oro för att Båtunionen 
inte håller rätt kurs
Svenska Båtunionens båtriksdag  beslutade med
acklamation 2012 att kräva en översyn av den nya
sjöfyllerilagen. Några formuleringar i protokollet
från årets båtriksdag har gjort att vissa medlemmar
fruktar att ledningen nu försöker frångå beslutet
från 2012.

- Vi har inte ändrat inställning i frågan, säger Bengt
Gärde, ordförande för SBU.

Fakta/SBU
■ Svenska båtunionen 
organiserar cirka 900 båt-
klubbar och har cirka 190 000
medlemmar.

■ Båtriksdagen hålls en
gång om året och är SBU:s
högsta beslutande organ.

■ Unionsstyrelsen, där
Bengt Gärde är ordförande
har 10 medlemmar. 

Är SBU  på väg i en annan riktning i 02-frågan än den kurs som båtriksdagen har beslutat, frågar sig
Sörmlandskustens båtförbund.


