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Åtgärder för att minska marint buller som är möjliga på kort sikt och vem som har mandat 

 Ekolodsbegränsningar – i områden med tumlare. Lst.   

 Ställa krav på ljuddämpare på motorbåtar. Regeringen.  

 Sprida kunskap om problemet till båtägare med tips på hur man kan minska sitt buller. Alla. .  

 Tydliggöra ansvaret mellan myndigheter. Myndigheternas GDar - om oklart regeringen.  

Åtgärder för att minska marint buller som är möjliga på längre sikt och vem som har mandat 

 Vägledningar från HaV till lst och kommuner om hur de bör reglera buller i skyddade 

skyddade/känsliga områden. Kan inkludera tex hastighetsbegräsningar eller förbud mot 

förbränningsmotorer. Havs- och vattenmyndigheten.  

 Förändring av fritidsbåtsdirektivet – bör inkludera gränsvärden för undervattensljud. 

Transportstyrelsen och regeringen på EU-nivå.  

 Ta fram standarder för att mäta undervattensljud. Vem?  

 Påverka regleringen av undervattenbuller internationellt, hos IMO. Transportstyrelsen och 

regeringen. 

 Ställa krav på eldrift vid upphandlingar av sjötransporter. Statliga och kommunala inköpare 

 Införandet av klassificeringar, certifieringar etc för undervattenbuller från motorer. Vem?  

 Införa miljöbåt/motor-premie. Regeringen. 

 Införa incitament för att minska marint buller från fartyg och fritidsbåtar. Oklart vem och hur. 

Vilka områden och potentiella åtgärder inom marint buller behöver beforskas mera?  

 Effekter av ljud på fiskar och ryggradslösa djur 

 Teknisk utveckling av ekolod för att minimera störning. 

 Teknisk utveckling av motorer och båtar för att minimera buller och störning på marint liv.  

 Undersöka bullernivåer april – sep i kustnära områden. 

 Utbredning av fritidsbåtstrafik (tex genom enkäter, foton och AIS) 

 En studie av effekter av båtmotorer i likhet med Vindvalsstudien om pålning. 

Förslag på information om marint buller att sprida till båtägare  

 Problemet med motorbuller under ytan.  

 Hur man kan sänka sitt eget buller.  

 Varför elmotorer är bra. 

 Att man bara bör ha ekolodet på när man behöver det. 


