
Du  sparar tid, 
pengar och miljön 

när du slipper måla 
båten!



Skippa bottenfärg i Bottenviken!
I våra vatten finns inget som växer fast på 
 båtbottnar. Därför behöver du som har båt i 
Bottenviken inte skyddsmåla.   

  TVÄTTA GÅR SNABBARE ÄN ATT MÅLA  
Bottenvikens vatten har lägre salthalt än övriga Östersjön. 
Därför finns få organismer i vattnet som vill fästa sig på hårt 
underlag. Exempelvis kan inte havstulpaner leva här. Och de 
alger och små fastssittande djur som lever i vattnet är väldigt 
små och mjuka. När du tar upp båten går det fortare att tvätta 
bort dem än att måla båtskrovet. 

  TÄNK PÅ BOTTENVIKENS DJUR OCH VÄXTER  
Båtbottenfärger som är tillåtna för de södra delarna av 
 Östersjön och Västkusten innehåller biocider, giftiga ämnen 
som ska hindra organismer att fästa på båtbottnar.  
Forskare menar att dessa färger kan orsaka försämrad  
tillväxt, reproduktionsförmåga och motståndskraft mot 
 sjukdomar hos växter och djur.



Båtbottenfärg är troligen en av orsakerna till utsläppen 
av mikroplaster i Östersjön. Dessa binder till sig många 
 miljögifter i vattnet. Därför kan båtbottenfärg medföra att 
miljögifterna ökar i fi sk och andra djur.

  KÖP ALDRIG FÖRBJUDEN FÄRG!  
Alla båtbottenfärger som innehåller gifter mot så kallad 
 påväxt måste godkännas av Kemikalieinspek tionen som 
 också beslutar om i vilka vatten som de får  användas. Ingen 
sådan färg är tillåten att använda norr om Uppsala. Om du vill 
måla din båtbotten av estetiska skäl, läs på  burkens baksida 
var den får användas. Kom ihåg att färgen ska vara tillåten för 
insjöar och Norrlandskusten! 

Mer information och tips hittar du på Transportstyrelsens 
webbplats (www.tranportstyrelsen.se) med hjälp av sökordet 
båtbottenfärg!

Tänk på att:
Om du målar ska färgen vara tillåten för insjöar och 
 Norrlandskusten. För att inte sprida giftiga färgrester – 
lägg en presenning eller liknande  under båten, som du 
tar undan efter skrapning och målning. Om du behöver 
slipa – koppla en industridammsugare till slipmaskinen.

Om du  absolut vill måla för att göra  båten � n – kom ihåg att välja giftfri båtfärg som är tillåten för Bottenviken!



Du som är 
båtägare i  Norrbotten 

– visste du att:
• i Bottenviken växer inget 

fast på båten 

• båtbottenfärger skadar 
djur och växter

• de fl esta bottenfärger är 
olagliga i Bottenviken


