
Några åtgärder 

a Motorbåtar och vattenskotrar bullrar när de körs fort. Ett 
gått råd är att sakta ned minst 100 meter från land och i om-
råden med många båtar och fåglar. En lägre hastighet minskar 
också i regel svallvågorna. 

a Efterfråga tystare motorer. En fyrtaktsmotor är betydligt 
tystare än en äldre tvåtaktsmotor. 

a Tänk på att grunda vikar är barnkammare för fskar, fåglar 
och andra djur. Båtpropellrar här kan förstöra bottnarna för 
många djur och växter. 

Vänerskärgården med sina 22 000 öar, holmar och skär är upp-
skattad av båtfolket, särskilt under sommaren. Många människor 
söker lugn och ro i skärgården (foto Sara Peilot). 

Mer information 

a Vattenvårdsplan för Vänern. Mål och åtgärder samt tre 
bakgrundsdokument fnns på Vänerns vattenvårdsför-
bunds webbplats: www.vanern.se 

a Bullermätningar i Vänerskärgården vid Kållandsö och 
Hovden sommaren 2006.Rapport nr 45 i Vänerns vatten-
vårdsförbunds rapportserie, hämtas på www.vanern.se. 

a Handledning för etablering av hänsynsområden i kust- 
och skärgårdsområden. Länsstyrelserna 2007. 
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storlom (se nedan). 

B E V A R A T Y S T N A D E N P Å V Ä N E R N 

 Bullermätning vid Mista Udde, Kållandsö. Bullermätaren visar 
58 dBA. Tysta områden blir allt färre. Visst är det härligt att susa 
fram i skärgården, men man kan störa människor som vill upp-
leva lugnet och känsliga fåglar och fskar (foto Sara Peilot). 

Rogivande skärgård behövs! 

Vi påverkas av en bullrig miljö genom att bli stressade, trötta 
eller irriterade. Därför är det inte så konstigt att undersökningar 
har visat att fertalet av oss vill koppla av i tysta områden. Men 
helt bullerfria områden är faktiskt en bristvara i landet. Nästa all-
tid hörs någon båtmotor, fygplan eller vägtrafken, även i orörd 
natur. Vi ställer högre krav på bullerfritt när vi är i natur- och 
friluftsområden än i exempelvis stadsparker. 

Ljud som tillhör miljön upplevs ofta som mycket rogivande som 
till exempel vågornas brus, vindens som susar i träden och fåglar-
nas sång. 

Är det för bullrigt? 

Ljud förstärks över vatten och Vänern blir därför känsligare för 
buller än landmiljön. Enligt Vänerns miljömål ska känsliga natur- 
och friluftsområden inte störas av buller. I Vänern bullrar främst 
motorbåtar, vattenskotrar och ibland fyg. 

Bullermätningar under 2006 på fyra av Vänerns populära skär-
gårdsområden, visade att den rekommenderade ljudnivå för 
friluftsområden inte nås på tre av områdena. 

Vid mättillfällena delades en enkät ut till dem som vistades i 
området. Frågorna gällde bland annat hur de upplevde området, 
varför de hade kommit hit och hur, samt om de störde sig på 
något i området. 41 procent av kvinnorna stördes av buller och 
35 procent av männen. Många stördes också av svallvågor från 
båtar som passerade. 

 Många fåglar störs av för 
hög ljudnivå. Speciellt rovfåglar är 

känsliga när de häckar, men även fåglar som 

dB 

 Buller är oönskat ljud. Vad vi betraktar 
som oönskat ljud varierar mellan olika 

människor och även med tiden på 
dygnet. Ljud mäts i decibel (dB) 

som är en logaritmisk skala. Det 
innebär att då ljudet ökar med 

10 dB, upplever vi det som en 
fördubbling av ljudstyrkan. 

* Riktvärdet för bullerfritt fö-
reslås till 45 dBA som inte 

får överskridas mer än 
max 1 timma per dag. 

Svagaste ljud 
som kan uppfattas 

Lövsus 

Tyst lägenhet 

Gräns för god nattsömn 

Fågelkvitter 

Rekommenderad maxnivå 
för friluftsområden * 

Snabbgående motorbåt 
och vattenskoter 

Starkt trafkerad gata 

Bullerskaderisk 

Normal samtalston 
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