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Tips inför Höst/vintersäsongen 
 
Båt- och motortjuvarna är ofta väldigt aktiva runt perioden för båtupp-
tagning. Men det finns några saker du kan göra för att minska risken 
att din båt eller motor blir stulen 
 
- Ta bort all värdefull utrustning ur båten – exempelvis GPS och ekolod 
- Ta bort motorkåpan från motorn 
- Töm båten på bensintankar 
- Ta ut batteriet 
- Lås båten, med godkänt lås  
- Förvara motorn separat från båten vid vinterförvaring om möjligt 
- Förvarar du båten på trailer ska trailern vara låst med ett godkänt lås 
- Palla upp trailern på bockar 
- Märka båtmotorn med dold och synlig märkning 
- Bra belysning på båtförvaringsplats/Hamnområde 
- Regelbunden tillsyn 
- Lås in båten om du har möjlighet 
- Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt         
försäkringsbolag vilken typ de godkänner    

- Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg 
där. 

 

 

 

 

Båtägarnas uppgifter 
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Faktaansvarig:  

 

 

Båtägarnas uppgift är att se över stöldskyddet för sin båt, motor och 
båtens övriga tillbehör.  

Att tillsammans hålla extra uppsikt både i hamnområdet och på 
båtförvaringsplatser och att vara uppmärksamma på vilka som rör sig i 
områdena. Att bidra med tips, anteckna tidpunkter och andra 
iakttagelser av till exempel fordon och personer.  

Anmäla brott och fylla i och kontinuerligt uppdatera Båtkortet. 

 

 

 

 

Kontakta polisen 

Har du misstankar om att en stöld är på gång eller gör du iakttagelser av 
personer och fordon som uppträder misstänkt ska du kontakta polisen. 
Var uppmärksam på personer som rör sig i området utan synbara 
ärenden. 

I din kontakt med polisen är det bra om du kan ange följande: 

Exakta tidpunkter för dina iakttagelser. 
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Faktaansvarig:  

 

 

Bilar och fordon – skriv upp registreringsnummer, fabrikat, färg, andra 
kännetecken som dekaler eller trasiga ljus och var fordonet försvann. 

Personer – tänk på antal, kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, 

klädsel, glasögon, skäggväxt, väskor/påsar och andra kännetecken. 

 

Allt gott 


