
DEBATT 1 SJOMARKEN 

an gick pa grund och 
baten f ick skador f6r f lera tusen. N 
undrar han varf or f ritidsbMaga 
ska betala for sjomarken. 

''Ge OSS f inska pinnar!'' 
Transportstyrelsen sager ja, men Sjofartsverket nej. Efter att ha gatt pa grund 

i somras efterlyser Harald Wiman en lagandring som tillater privata eller 
foreningsagda sjdmarken. Som i Finland. 

"Den som inte har gatt pd grund har aid-
rig seglaf, brukar det beta. Efter den 
forsta varmeboljan pa forsommaren 
var vi pa hemvag fran Nordkoster till 
hemmahamnen i Kampersvik. Vi har 
en Albin Nova som ligger mellan 
Grebbestad och Fjallbacka. Den bar 
dagen var det hogtryck ocb landvind 
sa vattennivan var nog 75 centimeter 
lagre an normalt. Just da, nar allt ar 
som bast, smaller det pa utan for-
varning. Vi har 300 meter kvar till 
hamnen fran Kattudden. Min fru som 
ar nere i baten tror forst att jag har 
ramlat i och hon borjar skaka. Sam-
tidigt ropar jag till henne for att bora 
om det kommer in vatten. Jag hinner 
se att det ligger ytterligare nagra 

hogre stenblock pa babords sida som 
vi har missat med en meters marginal. 
Hade vi traffat dar med kolen hade 
det blivit tvarstopp. 

Det har jag ocksa varit med om 
nar jag gick pa vid Pinno med forra 
baten, en NC-kryssare i mahogny som 
tog in vatten. Da blev det att sikta pa 
narmaste strand och kora upp baten 
dar for att ringa sjoraddningen fran en 
fast telefon, da fanns inga mobiler. 

Den har gangen visar det sig emeller-
tid att baten ar tat, sa vi fortsatter till 
varhamnplats. 

Grundet utanfor Kattudden ar inte 
utsatt med en stenmarkering. Mer an 
atta batar har under arens lopp gatt 
pa namnda grund med varierande 
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skador. pi 
Val hemma igen 

tog jag forst kontakt 
med forsakringsbo-
laget. Darefter skrev 
jag till sjofartsverket 
med uppmaning om 
att marka ut grun
det med ett kryss i 
sjokortet och ett sjo- Finskapinnar far alia 
marke. Att lagga till 
ett kryss i sjokortet 
var inga problem. Varre var det med 
sjomarket. Det fanns det inte resurser 
till. Istallet hanvisade Sjofartsverket 
till en losning via Transportstyrelsen. 
Det kostar 5 000 kronor per ar att 
sponsra ett sjomarke privat. 

med lokalkannedom 
satta ut. 
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5 000 kr per ar ar inget jag vill offra 
for att vi fritidsbatagare ska sbppa ga 
pa grund. Men jag vill garna att det 
kommer upp ett sjomarke pa platsen 
sa att inte fler far sin semester forstord. 
Att sjalv marka ut ett grund ar for-

bjudet. Anledningen till det ar att bara 
Sjofartsverket och Transportstyrelsen 
far satta ut sjomarken, sa att dessa 
belt sakert sitter pa plats och inte 
flyttar sig. Men Sjofartsverket ar inte 
intresserade av att marka ut grund 
som ligger inom tremeterskurvan. Det 
ar en gammal tradition att ha tre me
ter som grans eftersom fiskebatarna 
ofta sticker sa djupt och de har varit 
normen. Men alia vi som fritidsseglar 
ror oss ofta pa djup som ar under tre 
meter, och vi far noja oss med ett kryss 
i sjokortet och en forhoppning om att 
vi minns var grunden finns. 
FINNS DET DA ingen annan losning? 
Jo, det ar Idart att det gor. I Finland 
finns de "finska pinnarna". Det ar 
inofficiella flytande sjosakerhetsan-
ordningar (SSA) - sjomarken i dagligt 
tal - som vem som heist far satta ut 
for att markera exempelvis grund som 
ar kanda av lokalbefolkningen, men 
inte ar markerade i officiella sjokort. 
For att de inte ska forvaxlas med 
officiella sjomarken har de en annan 
farg, i Finland vit och bla. Det enda 
som kravs for att fa satta ut en finsk 
pinne ar lokalkannedom. Under de 
tjugo ar systemet har anvants har inga 
problem uppstatt, med felaktiga eller 
bristfalliga utmarkningar. 

I en artikel i Pa kryss (2019) berattar 
Mats Horstrom, nautisk handlaggare 
pa Transportstyrelsen, att han foreslog 
att vi i Sverige skuUe infora motsva-

rande mojlighet, men Sjofartsverket sa 
nej. Argumentet var att sadan utmark-
ning inte skulle kunna redovisas i 
officiella sjokort, bland annat efter
som de inte uppfyller de krav pa djup-
dataunderlag som galler for de svenska 
officiella sjokortens utformning. Sjo
fartsverket ar ocksa angelagna om att 
deras sjokort motsvarar verkligheten, 
vilket innebar att det inte far finnas 
sjomarken som inte redovisas i aktu-
ellt sjokort. For de finska pinnarna ar 
det inget krav, men pa Sjofartsverket 
ar man paragrafryttare. 

Det maste bli en lagandring i riks-
dagen som tillater privata eller foren
ingsagda sjomarken. Jag vill ha finska 
pinnar i de svenska farvattnen som 
inte kostar 5000 kr/ar privat. 

Nu ska baten till Fantasivarvet ut
anfor Uddevalla och fa en ny blindkol. 
Eaten har fatt slagsida motsvarande 
80 kilo mot babord. Jag far nog en rak-
ning pa 10 000 kronor for sjalvrisken, 
inklusive 50 procent av materialkost-
naderna. Skadan kostar nog forsak-
ringsbolaget drygt 100 000 kr. 

Jag tror att jag kommer att klara av 
att styra baten forbi grundet i fortsatt-
ningen. Men det kommer fler som ska 
dit belt ovetandes om bur ilia detta 
grund ligger i inloppet till Kampersvik 
norrifran. 

Jag soker nu en sponsor som vill ta 
sig an den arliga kostnaden pa 5000 
kronor, men det hade varit betydligt 
enklare med en finsk pinne. ® 

Harald Wiman 
Kryssarklubbare och 
sjomdrkesakdvist 

Svar fran Sjofartsverket: 

- Transportstyrelsen 
bestammer 
"Forst vill jag beklaga nagot som 
later som en skrammande upp-
levelse och jag ar glad att du och 
din fru ar valbehallna. Oavsett 
erfarenhet pa sjon rekommen-
derar vi pa Sjofartsverket alltid 
senaste batsportkortet i fysisk 
form och att awikelser snarast 
rapporteras. Det finns idag drygt 
15 000 sjosakerhetsanordningar 
(SSA) uppsatta inom svenskt 
sjoterritorium som omfattar 
flytande, fasta och virtuella ob-
jekt. Halften av dessa, ca 7500 st 
ags av oss pa Sjofartsverket och 
ligger normalt i storre farleder 
och sjotrafikstrak. De sjosaker-
hetsanordningarna finansieras 
i huvudsak av handelssjofarten 
genom farledsavgifter. 

Resterande 7500 SSA ags 
av olika bolag, myndigheter, 
organisationer, foreningar och 
privatpersoner som ansokt och 
fatt tillstand fran Transportsty
relsen. Gallande behovet av SSA 
sa finns all mojhghet att fa en 
sjosakerhetsanordning uppsatt 
efter tillstand. Forslagsvis sa 
engagerar du ditt lokala batsall-
skap och gor en ansokan hos 
Transportstyrelsen. 

Varje SSA ska forvaltas och 
underhallas enligt god forvalt-
ningskultur. Sjofartsverket till-
handahaller den typen av tjans-
ter. Det finns ingen fast prishsta 
utan priset for underhall, service 
och forvaltning ar kopplat till 
utmarkningens placering och 
utmarkningstyp. 

Vad galler "finska pinnar" 
maste jag hanvisa till Transport
styrelsen som ar den myndighet 
som tar beslut om byte eller 
forandring av regelverk. 
/FredrikNordansiatt 
Kommunikationschef Medier 
& Marknad, Sjofartsverket 
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