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Svenska Båtunionen organiserar 
båtklubbar i Sverige genom:

� sina 24 regionala Båtförbund 
och två rikstäckande klubbar.

� de 24 Båtförbunden har ca 895 � de 24 Båtförbunden har ca 895 
anslutna klubbar.

� de 895 klubbarna har 
tillsammans ca 169 000 
medlemmar.



Båtar och båtliv i Sverige

72 % av båtarna är kortare 
än 6 m.
Genomsnittsvärde: 20 000 kr
80% av båtarna är tillverkade 
före 1980.
2,2 miljoner människor 
utövar båtliv varje år.



Var finns Sveriges båtar ?

Totalt: 822 000 båtar i Sverige 
(FBU 2015)

� Ca.140 000 båtar inom SBUCa.140 000 båtar inom SBU
� Ca. 35 000 Båtar i 

kommersiella marinor
� Ca. 79 % av alla båtar ligger vid 

privata eller kommunala 
bryggor.



Båtklubben är en demokratisk, 
ideell förening

� Icke vinstdrivande
� Bygger på föreningsdemokratin
� Verksamheten sker på � Verksamheten sker på 

medlemmarnas fritid.
� Medlemmarna är inte anställda 

av styrelsen
� Stadgarna är föreningens 

regelverk och beslutas av 
årsmötet.



Många (små) klubbar inom
Svenska Båtunionen

195 klubbar med 50 eller färre medlemmar. 

364 klubbar med färre än 100 medlemmar.364 klubbar med färre än 100 medlemmar.

600 klubbar med färre än 200 medlemmar. 

727 klubbar med färre än 300 medlemmar.

819 klubbar med färre än 500 medlemmar.

67 klubbar med fler än 500 medlemmar. 



Svenska Båtunionen stödjer 
båtklubbarnas verksamhet:

� Miljödokument och 
handledningar

� Utbildning
� Hamndrift
� Försäkring för klubb och 

båtägare



Minimering av miljöskadliga ämnen 
i båtklubben

� Dåliga faktakunskaper 
bland många båtklubbar.

� Svårt att ställa krav med 
konsekvenser.

� Ideellt engagerade 
funktionärer.



Stort behov av 
informationsspridning



Båtklubbarnas behov

� Tydlighet och handledning
� Informationsmaterial� Informationsmaterial
� Förståelse för tidsaspekten
� Hållbara bidragssystem
� Långsiktiga arrendevillkor.



Vad gör Svenska Båtunionen

� Lokala miljöombud
� Regionala miljöträffar� Regionala miljöträffar
� Nationella konferenser
� Handledningar
� Båtmiljöcoacher



Kommunikation

� Båtliv går ut till drygt 140 000 
båtklubbsmedlemmar sex 
gånger per år.

� Båtmiljö.se, Webbplats för 
båtmiljöinformation

� www.batunionen.com


