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Båtsverige
SVERIGE ETT STORT BÅTLAND
Sverige har, med en av världens största skärgårdar och med många
sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv.
Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas
med fritidsbåt minst en gång per säsong.
Sverige har en stark båtindustri som ger exportinkomster och
arbetstillfällen inte minst i glesbygder. Det finns också ett starkt
växande intresse från båtägare i våra grannländer att förlägga
semestrar till svenska vatten och hamnar vilket är en viktig och
ökande intäktskälla.
Med detta som bakgrund är det inte svårt att förstå att båtlivet
betyder väldigt mycket för många svenskar och att Sverige är ett
stort båtland.

BRA GEOGRAFI FÖR BÅTLIV
Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust
på 2 700 km. Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan
8 000 km. Det motsvarar ett femtedels varv runt jorden.
Sverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt
över 60 000 öar. Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar. I landet
finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Över 8,5 procent av
landets yta täcks av sjöar och vattendrag.

BÅTSVERIGE I VÄRLDEN
Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Antalet vuxna
personer per fritidsbåt är c:a åtta i vårt land. Endast våra nordiska
grannar Finland och Norge samt Nya Zeeland uppvisar en liknande
båttäthet. Som jämförelse går det 18 personer per fritidsbåt i USA,
40 i Holland, 130 i England, 185 i Tyskland samt 450 i Japan. *)
*)Källa: ICOMIA
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Båtlivet
HUR MÅNGA FRITIDSBÅTAR FINNS DET?
Det finns ingen exakt siffra som anger hur många fritidsbåtar
det finns i landet. I Båtlivsundersökningen från hösten 2004 anges
att svenska hushåll med personer i åldern 20 – 74 år, äger 718 000
fritidsbåtar med en osäkerhet om +/- 66 000 båtar.
År 2005 och 2006 såldes 37 000 fritidsbåtar vilket idag ger ca 3/4
miljon fritidsbåtar i Sverige.
BÅTBESTÅNDET FÖRDELAT PÅ TYPER*)
Båttyp

Procent

Kanadensare, kajak

5,7

Jolle, eka, roddbåt utan motor

20,2

Helt öppen båt med motor under 10 hk

22,4

Motorbåt med motor på minst 10 hk utan övernattningsmöjlighet

27,9

Segelbåt, segeljolle utan övernattningsmöjlighet

3,2

Segelbåt för tillfällig övernattning

1,3

Ruffad motorbåt avsedd för övernattning

11,6

Ruffad segelbåt eller motorseglare avsedd för övernattning

7,7

*) Från Båtlivsundersökningen 2004

LITET MER BÅTFAKTA
Båtbeståndets karaktär har förändrats mycket under de senaste
decennierna. Idag är 83 procent av alla båtar av plast, 10 procent är
träbåtar och drygt 3 procent är byggda av aluminium.
Av motorbåtarna med motor på minst 10 hk har hälften en maxhastighet på över 21 knop. Få båtar kommer upp i hastigheter över
40 knop.

Båtarnas värde
I genomsnitt är en fritidsbåt värd 70 000 kr enligt Båtlivsundersökningen.
Enligt undersökningen fördelar sig värdet på olika båttyper som
i tabellen på nästa sida.
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Båttyp

Genomsnittligt
värde SEK

Kanadensare, kajak

6 000

Jolle, eka, roddbåt utan motor

5 000

Helt öppen båt med motor under 10 hk

10 000

Motorbåt med motor på minst 10 hk utan
övernattningsmöjlighet

63 000

Segelbåt, segeljolle utan övernattningsmöjlighet

122 000

Segelbåt för tillfällig övernattning

223 000

Ruffad motorbåt avsedd för övernattning

240 000

Ruffad segelbåt eller motorseglare avsedd för övernattning

226 000

Vem utövar båtliv?
Människor i alla åldrar och ur alla samhällsgrupper är ute på sjön
och fritidsbåtlivet är en folkrörelse som hela tiden växer.
Närmare två miljoner vuxna svenskar var ute på sjön i fritidsbåt
under sommaren 2004.

HUR ANVÄNDS BÅTARNA?
I genomsnitt utnyttjades år 2004 c:a 90 000 båtar per dag under
sommaren. Man kan alternativt säga att det blev omkring 14 miljoner båtanvändningsdagar. I genomsnitt användes båten 25 dagar
och med 2-3 personer ombord.
Dags- och fisketurer är de vanligaste sätten att använda båten på
och det gäller i första hand för de mindre båtarna.
Men även större ruffade motorbåtar används numera i allt större
utsträckning också för dagsturer. Segelbåtarna används däremot
mest för längre turer med övernattning.
I Sverige finns enligt Båtlivsundersökningen omkring 150 000
övernattningsbara fritidsbåtar. I dessa gjordes sommaren 2004 omkring 4 miljoner övernattningar (bäddnätter), drygt hälften i ruffade
segelbåtar. Flest övernattningar gjordes i naturhamnar, men nästan
lika många i gästhamnar. Det gjordes över 140 000 övernattningar
utomlands i svenska fritidsbåtar. De flesta båtturerna utanför
Sverige gick till våra nordiska grannländer. Sju av tio båtägare uppskattar att de kört totalt högst 25 nautiska mil under säsongen
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2004, medan 9 procent anger att de totalt åkt mellan 250 och 1 000
nautiska mil.

1000 BÅTKLUBBAR I LANDET
De allra flesta som äger en övernattningsbar fritidsbåt är medlemmar i en båtklubb där de har sin båt liggande.
• I landet finns det drygt 1 000 båtklubbar.
• De har tillsammans 250 000 medlemmar.
• Båtklubbarnas verksamhet utgör en grundsten i svenskt båtliv
och bygger i huvudsak på ideellt och frivilligt arbete.

Båtturism
Det finns över 1 500 fritidsbåtshamnar i Sverige varav 500 är klassificerade som gästhamnar. Gästhamnsguiden SXK AB håller i klassificeringen av gästhamnarna längs den svenska kusten, i sjöarna och
kanalerna. Den vanligaste övernattningsplatsen för båtturister är
naturhamnar och tillgången på dessa är också betydelsefull för
Sveriges popularitet för båtturismen.
Båtturismen i Sverige ökade med 4,4 % under sommaren 2006.
Totala antalet båtnätter i gästhamnarna under 2006 var 539 710,
vilket ger 1 656 909 gästnätter. Av dessa var 485 473 gästnätter
ombord på utländska båtar. Antalet utländska båtnätter var 158 135
under 2006. Som utländska båtar har endast de som för utländsk
flagg räknats. Andelen utländska båtar uppgick under 2006 till
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29,3 procent. Antalet båtar med tysk nationalitet var 48 043, med
dansk 41 018, med norsk 39 399 och finsk nationalitet var 9 175.
ÖVERNATTNINGAR I GÄSTHAMNAR
Båtnätter totalt
Gästnätter

2003

2004

2005

2006

493 835

473 788

529 222

539 710

1 496 251

1 421 364

1 587 666

1 656 909

(Antalet personer ombord har räknats och genomsnittet blev 3,07 personer per båt.)

FÖRDELNING PERSONER/GÄSTNÄTTER PÅ LÄN
Västra Götaland
Stockholm
Skåne
Östergötland
Kalmar
Blekinge
Västernorrland
Södermanland
Halland

744
282
153
93
89
65
49
44
33

054
191
908
663*)
177
612
832
478
122

Gotland
Gävleborg
Uppsala
Norrbotten
Värmland
Västmanland
Örebro
Västerbotten

28
17
16
10
9
8
5
3

438
739
516
604
968
565**)
354
589

*) Östergötland innehåller 2 gästhamnar från Jönköpings län.
**) Västmanland innehåller 2 gästhamnar från Kopparbergs län som ingår i kanalsystemet
Strömstads Kanal.
Källa: NUTEK och Gästhamnsguiden SXK AB

Foto: Johannes Samulsson/Karl Normark
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Båtliv för miljarder
Värdet av båtproduktionen i Sverige ligger mellan 2,5 och 3 miljarder
kronor årligen, båtexporten uppgick 2006 till 1,5 miljarder kronor och
båtimporten till 1,6 miljarder kronor. Dessa siffror är handelsledens
värden utan moms. De leder till en uppskattad båtförsäljning i Sverige
om 3,8 miljarder kronor i konsumentledet.
BÅTEXPORT I MSEK
2004
1 450

2005
1 550

BÅTIMPORT I MSEK
2006
1 550

2004
1 000

2005
1 375

2006
1 600

Motor- och tillbehörsförsäljning svarar för 2 miljarder kronor exkl.
moms. Dessa varor går ut via handels- och serviceföretag och motsvarar omkring 4 miljarder kronor i konsumtion. Drivmedel för
båtar säljs för 0,5 miljarder kronor per år.
Båtägarna anger att de i genomsnitt har andra kostnader (bränsle, amorteringar, räntor ingår ej) för sin båt på 4 000 kr per år.
Med Båtlivsutredningens uppskattade antal båtar i Sverige innebär
detta ytterligare 3 miljarder kronor för service, försäkringar, båtplatser, uppläggning m.m.
Fritidsbåtsägarnas utgifter för mat, dryck och restaurangbesök
var 2004 omkring 2 miljarder kronor. Utgifter för andra aktiviteter i
anslutning till båtåkandet som besök på museer eller andra turistattraktioner, golfspel etc. är ej inräknade.
Sammantaget ger båtlivet en omsättning genom såväl försäljning av sina egna varor och tjänster som genom dem som uppstår
i samband med båtens användning som sannolikt ligger omkring
15 miljarder årligen. Detta genererar i sin tur uppemot 3 miljarder
i moms till statskassan.
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DRIVMEDELSSKATT M.M. FRÅN BÅTLIVET
2004

2007

Bensinpris årssnitt per liter
Moms
Koldioxidskatt m.m.
Total skatt per liter
Förbrukning, tusen kubikmeter
Bensinskatter, MSEK
Försäljningsvärde, MSEK

10,05
2,01
4,79
6,8
32,5
221
327

10,50*)
2,1
5,6
7,7
33 **)
254
347

Dieselpris årssnitt per liter
Moms
Koldioxidskatt m.m.
Total skatt per liter
Förbrukning, tusen kubikmeter
Dieselskatter, MSEK
Försäljningsvärde, MSEK

9,09
1,82
3,33
5,15
12
62
109

10,1*)
2,02
3,72
5,74
12**)
69
121

Summa skatter
Summa försäljningsvärde MSEK

283
436

323
468

*) antaget pris
**) antagen förbrukning

TILLVERKNING
Den svenska båtproduktionen var 2006 omkring 12 000 båtar med
ett tillverkningsvärde av 2,75 miljarder kronor, exkl. moms. Av dessa
var omkring 700 segelbåtar, 800 motorbåtar och 10 500 småbåtar.
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Båtmarknad
I Sverige såldes det 2006 omkring 20 000 båtar. Av dessa var 1 000
segelbåtar, 6 000 motorbåtar och 13 000 småbåtar.

ANTALET SÅLDA BÅTAR I SVERIGE
Segelbåtar
Motorbåtar
Småbåtar
Totalt

2003
450
1 900
12 000
14 350

2004
700
4 500
12 500
17 700

2005
800
4 500
11 700
17 000

2006
1 000
6 000
13 000
20 000

Samma år exporterades 6 200 båtar till ett värde av 1,5 miljarder
kronor. De största exportmarknaderna är Norge, England och
Tyskland.
Båtimporten uppgick 2006 till 1,6 miljarder kronor och 13 000
båtar. Dessa kommer främst från grannländerna Finland och Norge.
2006 såldes omkring 22 000 utombordsmotorer i Sverige. Hälften
av dessa hade en effekt under 12 kW, motorer mellan 12 och 75 kW
stod för drygt 40 procent av antalet och motorer över 75 kW för
8 procent.
Två tredjedelar av nyförsäljningen av utombordsmotorer består
av motorer med ny teknik med renare avgaser.
Från den 1 januari 2007 är det endast motorer som uppfyller
emissionskraven i Fritidsbåtsdirektivet som får säljas.

SYSSELSÄTTNING
Båtbranschen är viktig för Sverige. Den ger sysselsättning till företag i hela landet. Den finns ofta i traditionellt sysselsättningssvaga
områden som Orust/Tjörn, Gotland, Värmland, Småland och på
några platser i Norrland, och den ger landet exportinkomster.
C:a 5 000 personer är direkt sysselsatta i den svenska båtbranschen.
Om man räknar med alla underleverantörer torde omkring 15 000
personer vara beroende av båtbranschen för sin sysselsättning.
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Båtlivsorganisationer
Svenska Båtunionen organiserar större delen av svenskt båtliv,
cirka 900 klubbar och sällskap är anslutna. Unionens huvudsakliga
uppgifter är att arbeta med båtlivets trygghets- och sjösäkerhetsfrågor, produktion av informationsmaterial samt att föra ut informationen till förbund, klubbar, enskilda medlemmar och olika
samhällsorgan.
Svenska Seglarförbundet, SSF, är ett av 68 specialidrottsförbund
som är anslutna till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35
olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK.
SSF har ca 128 000 medlemmar, 17 distrikt och 89 klassförbund.
Segling är ett av de 10 största idrottsförbunden i RF i antal medlemmar räknat. SSF har till uppgift att främja och administrera all
seglingsidrott i Sverige och företräda svensk seglingsidrott i utlandet. Dessutom ska SSF utveckla och organisera sin verksamhet
i samverkan med klubbar när det gäller rekrytering, utbildning,
träning och tävling. Målet med SSFs verksamhet är att vi i Sverige
blir fler kappseglare och har en stark elit.
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Svenska Kryssarklubben är en av världens största båtklubbar med
över 40 000 individuellt anslutna medlemmar. Kryssarklubbens främsta uppgift är att främja turist- och långfärder till sjöss genom att
bland annat arbeta för gott sjömanskap, bra information om väder,
hamn- och farleder och vettiga lagar och regler.
250 000 personer är medlemmar i en eller flera av organisationerna.
Ett samverkansorgan, Sjösportens Samarbetsdelegation, har bildats
av dem för att svara för båtlivets gemensamma kontakter med bl a
myndigheter.

Båtmässor och media
I Sverige finns idag tre större båtmässor inomhus, det är Allt för Sjön
och Scandinavian Boat Show på Stockholmsmässan samt Båtmässan i
Göteborg, som tillsammans har ca 230 000 besökare. Det finns även
ett flertal flytande båtmässor, bland andra Öppna Varv på Orust och
Stockholms Flytande Båtmässa.
I landet finns sju facktidsskrifter om fritidsbåt vilka tillsammans
har en upplaga över 260 000 exemplar.
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Båtliv och miljön
En ren och frisk natur är en självklar förutsättning för ett rikt båtliv.
Tillsammans har Håll Sverige Rent och Svenska Båtunionen sedan
länge ett samarbete när det gäller båtlivets miljöfrågor, bl.a. i projektet Båtlivet och miljön.
Inom Håll Sverige Rent bedrivs ytterligare kampanjer inom båtliv
och miljö, exempelvis Miljömedvetet Båtliv, för att minska kemikalierelaterad belastning på våra vatten. Håll Sverige Rent ledde under
åren 2002-2004 EU-projektet Save the North Sea vars mål var att
minska den marina nedskräpningen. Sedan våren 2005 driver Håll
Sverige Rent projektet Baltic SeaBreeze tillsammans med 33 partners runt Östersjöområdet. Projektets övergripande syfte är att
minska marina föroreningar i Östersjön.
Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och
stränder. Den finns i ett 40-tal länder, både inom och utanför den
Europeiska unionen. Utmärkelsen tilldelas de hamnar och stränder
som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet,
service och miljöinformation.
Individuell Blå Flagg är ett frivilligt åtagande för fritidsbåtsägare
som följer vissa kriterier för att minska sin påverkan på miljön. De
färdas varsamt i känsliga naturområden, håller rent i naturen och
hanterar kemikalier på ett miljövänligt sätt.

Foto: Magnus Deutgen
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Båtliv är säkert
Båtliv är en säker fritidssysselsättning. De senaste 20 åren har
antalet omkomna i samband med fritidsbåtliv halverats. Omkomna
per 100 000 båtar är 4,7 personer. År 2006 drunknade 35 personer i
olyckor med fritidsbåtar.
ANTAL OMKOMNA
2003
39

2004
32

2005
34

2006
35

I Sverige har vi sedan många år en frivillig säkerhetsbesiktning av
äldre fritidsbåtar. Över 20 000 fritidsbåtar har hittills besiktigats och
deras ägare fått större kunskap om säkerhet ombord.
70 procent av båtägarna uppger att de alltid har flytväst med i
båten till samtliga ombord, trots att inget regelkrav finns.
Ytterligare 10 procent har det ofta.
FÖRSÄKRINGAR
Mer än två tredjedelar av alla båtar är försäkrade i någon form.
Närmare 40 procent har en speciell båtförsäkring och knappt 30
procent omfattas av hemförsäkringen. Resterande båtar, som inte
är försäkrade, utgörs mest av mindre båtar utan motor.
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SJÖRÄDDNING
Sjöräddningsinsatser åren:
Totalt
Varav fritidsbåtar

2003
1029
700

2004
931
619

2005
981
659

2006
1001
683

Antalet insatser har minskat sett i ett längre perspektiv, till stor
del tack vare utbredningen av mobiltelefoni som har gjort att
människor lättare kan meddela sig. Insatserna rör till två tredjedelar fritidsbåtar.
De vanligaste orsakerna till att sjöräddningen anlitas rörande
fritidsbåtar är motorhaveri och grundstötning.
Motorhaverierna karaktäriseras oftast av elementära fel som
brist på bränsle, smutsiga filter, trasig impeller och luft i bränslesystemet.

SJÖSÄKERHETSRÅDET
Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket. Verksamheten stöds
av ett råd bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Polisen, Kustbevakningen, Försäkringsbolagen,
Sjösportens Samarbetsdelegation, Båtbranschens Riksförbund,
Statens räddningsverk och Sportdykarna.
Genom omfattande kampanjer i TV, tryckt media, på mässor mm.
informerar rådet fritidsbåtlivet och andra om hur sjösäkerheten
kan förbättras och om hur sjöolyckor kan och skall undvikas.
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CE-märkning
Båtar tillverkade under de senaste 30 åren är i många fall typgodkända. Från den 16 juni 1998 skall alla nya båtar som säljs inom EG
och alla begagnade båtar som importeras till EG från tredje land
vara CE-märkta. Reglerna för CE-märkning finns i Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG och i ett tilläggsdirektiv 2003/44/EG. Direktiven fastställer ett antal väsentliga säkerhetskrav som skall vara uppfyllda
för att båten skall få säljas och tas i bruk. För att underlätta för tillverkarna att uppfylla dessa krav har mellan 60 och 70 internationella
standarder utarbetats för att stödja båtdirektiven.
I direktivet från 2003 infördes regler för avgas- och ljudemissioner.
Dessa blev tvingande från den 1 januari 2006, med ytterligare ett års
övergångstid för tvåtaktsmotorer.

Morgondagens båtliv
Båtlivet ökar. Och det kommer att öka i framtiden.
En studie som Stockholmsmässan låtit genomföra visar att
2,5 miljoner svenskar, som i dag inte är delaktiga i båtlivet,
drömmer om ett liv på sjön. De är mellan 25 – 45 år, kvinnor är i
majoritet, och de ser själva upplevelsen till sjöss som det primära.
De ser livet till sjöss som en fantastisk källa till starka, minnesvärda
upplevelser. Det handlar om upptäckarglädje, om njutning, om
natur och umgänge i marin miljö. Grunden för denna grupp är en
uttalad kärlek till livet till sjöss. De lever tillsammans, sambo eller
gifta med barn. De kan karaktäriseras som ”äventyrliga individualister”. De bor relativt ofta i lägenhet, vanligen i mellanstora städer
och ekonomiskt ligger de på genomsnittet. Det är de ”Nya båtmänniskorna”.
Parallellt med den nya gruppen på 2,5 miljoner ”äventyrliga
individualister” lever gruppen ”sociala traditionalister” vidare som
de gjort de senaste decennierna. Till den gruppen räknas alla dem
som i dag redan utövar båtliv. De är övervägande män, mellan 30
och 45 år. De har båtägandet som en identitet och livsstil. De är
övervägande män med unga nybildade familjer. De kan vara med eller
utan barn och har hygglig ekonomi.
Till gruppen hör även barnen i hushåll som redan har båt, och
som förmodligen fått smak på båtlivet från barnsben. Mellan 150 000
– 250 000 av dessa avser att köpa båt inom de närmaste två åren.
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Mats Rosander-Liew på Sjösäkerhetsrådet ger sina tankar
om morgondagens båtliv:

”ÄR BÅTLIVET FÄRDIGUTVECKLAT?
Morgondagens båtliv är inte gårdagens, inte ens dagens!
Är båtlivet färdigutvecklat? Orkar vi ta emot fler båtturister?
Klarar våra skärgårdar mer belastning? Hur klarar gästhamnarna
trycket? Var slutar båtlivet och landlivet tar vid? Vilken roll har
båtliv för vårt välbefinnande? Har båtlivet någon ekonomisk
betydelse för den regionala utvecklingen?
Ja, det är några av alla viktiga frågor som
måste hanteras och det i närtid för så här
är det i Sverige idag*):
• 600 000 äger en eller flera fritidsbåtar
• 200 000 vill skaffa båt inom 2 år
• 700 000 vill skaffa båt någon gång
Fler än 2,5 miljoner människor äger ej båt
men älskar livet i och kring sjön.
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Naturupplevelser
Avkoppling
Frihetskänsla
Gemenskap

Foto: Gustav Kaiser

De viktigaste ledorden och behoven för
båtlivet är:

Det finns alltså en mycket stor positiv
potential för utveckling inom båtlivet.
Att vara myndighetsföreträdare innebär inte enbart att förse
området med regelverk och kontrollera dess efterlevnad.
Lika mycket och kanske mer skall vi vara ett stöd och stimulans
i samarbetet och utvecklingen av ett aktivt, drivande, klokt båtliv.
Samarbete är när vi skapar och möts i dialog. Låt oss utveckla
båtlivet tillsammans!”

*)Stockholmsmässans studie om morgondagens båtliv 2006. Båtlivsundersökningen 2004
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