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Britta Eklund. Jag är docent vid institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet. 

Jag har arbetat med effekter av båtverksamhet och särskilt båtbottenfärger mer eller mindre de 

senaste 10 åren. Jag har de senaste 4 åren varit projektledare för ett FORMAS anslag där vi har 

studerat båtfrågor ur både ett naturvetenskapligt, juridiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. 

Detta projekt kommer att redovisas inom en månad.Erik Ytreberg är min doktorand som disputerade 

i höstas. 

  

 

Erik Eklund, chef för fartygstekniska enheten på sjöfartsavdelningen vid Transportstyrelsen samt 

avgående ordförande i båtmiljörådet. Enheten ansvarar för och skriver tekniska och miljökrav för 

yrkesfartyg och fritidsbåtar. Arbetet är till stor del beroende av internationella förhandlingar inom 

FN-organet IMO (international Maritime Organisation), EU samt HELCOM som vi aktivt medverkar i 

och driver Sveriges ståndpunkter. Inom fritidsbåtsidan så är just nu förbudet mot att släppa ut 

toalettavfall som är mest aktuellt men även en kommande revision av mottagnings direktivet för 

hamnar intressant. 

 

 

Erik Noaksson har under 2010 lett ett team som har tagit fram ett beslutsstöd för hur hållbara 

lösningar kan se ut när det gäller alternativ till båtbottenfärger samt vattenspolande båttoaletter. 

Bakgrunden är den mångåriga diskussionen kring båtbottenfärgernas giftighet och det kommande 

utsläppsförbudet för latrinavfall som ska gälla från 2014. Erik kommer i sin presentation gå igenom 

de affärs- och miljömässigt mest hållbara lösningarna som idag finns på marknaden och förra en 

dialog kring hur förutsättningarna ser ut för en kommande gemensam upphandling på området. 

Tanken är då att en innovationsupphandling, som samordnar många köpare, skulle kunna få 

marknaden att vidareutveckla de alternativa produkter som idag finns tillgängliga samtidigt som 

priset kan pressas ytterliggare. Erik Noaksson har under flera år arbetat medinnovationsstimulerande 



processer inom miljöteknikområdet i rollen som chef för Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi 

inom Regionförbundet i Jämtlands län. Erik har framförallt byggt kunskap om konceptet 

teknikupphandling som en del i att stödja innovationsutveckling utifrån den offentliga 

upphandlingen. Erik har en doktorsgrad i miljötoxikolog från Stockholms universitet.   

 

Namn: Kurt Haglund Titel: Miljöriskbedömare, ekotoxikologBakgrund: Har forskat om algers fysiologi, 

disputerat på Uppsala UniversitetVerksamhet: Arbetar med riskbedömningar av ämnen och 

produkter främst inom biocidområdet. En hel del fokus på båtbottenfärger. 

 

Jag heter Arne Karlsson och är medlem i Askersunds Segel- & Motorbåtsklubb. Jag har varit medlem i 

klubben sedan 1983.Har varit kassör 1998 – 2002. Har drivit en bensinstation i 25 år och är nu 

pensionär. Jag har lagt ner mycket arbete på båtklubben eftersom jag tycker det är roligt och man 

träffar mycket folk som tycker om båtlivet. Det senaste projektet jag var med att driva var när 

båtklubben anlade spolplatta och sugtömningsstation. När tillfälle ges så seglar jag och min fru en 

Fenix. Vi finner stor tillfredsställelse att vara på sjön där man kan koppla av. Kappseglar en del. 


