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Att förändra AF beteende

Är egentligen inte ett individuellt problem utan
beror på:

• Infrastrukturer och tillgänglighet

• Båt kulturer

• Reklam och produkters tillgänglighet, 

• Lagstiftning

• Snäckor….



Intervjuer med båtägare

Finland (KAT) -13 interviews alternative methods
including scrubbis, ultrasound, seaboost, venos
Germany – 7 interviews alternative methods
including SilicOne, Ultrasound
Sweden – 24 (Bianca on east and west coast)+ 11 
(Magnus in Nynäshamn) including hullcover, brush
wash, boatlift, scrubbis, seaboost, SilicOne+ 14 
paint less
Visual inspection; 14 German boats coated with 
silicone paints or equipped with an ultrasonic 
system



Results

Drivkrafter biocidfria metoder

• Icke-giftigt

• Smidigare arbete

• Mindre tidskrävande



Results

Hinder för biocidfria metoder:

• båttyp

• arbetsinsats

• infrastruktur i marina

• kostnad

• dålig AF prestanda



Observationer och intervjuer i 
marinor/båtklubbar

Marinor;

Kiel, Göteborg and Stockholm and Helsinki  med 
varierande hållbarhetstänk och infrastruktur. 



Results

• Våra resultat visar tydligt att det finns ett mycket starkt
samband mellan materiell infastruktur och
institutionell infrastruktur (regler med sanktioner) samt
hur båtägare väljer att hålla sin båt fri från fouling.

• Båtägare använder biocidbaserade AF färger på ett icke
miljövänligt sätt om inte det finns spolplatta och
miljöstation för farligt avfall som stöds av regler
kopplade till någon typ av

• Det är mycket viktigt att de regler som följs övervakas
och att sanktioner följer om regler bryts.



Observationer av reklam och 
försäljning

• Annonser för färg i båttidningar och på mässor

• Utforming av produkterbjudande

• Var säljs vilken färg?



Resultat

• Vi lever i båtbottenfärgens paradigm!

• Mekaniska metoder och färg konkurrerar inte 
på samma marknad



Slutsatser

• Skall vi miljömärka marinor/båtklubbar eller 
AF-produkter/tjänster?

• Hur kan vi styra utbudet av biocidfria AF-
metoder?


