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Vad går Sälle-hamnprogrammet ut på?

Håll Skärgården Ren rf:s medlem-
mar består av cirka 13 000 båtlag. 
Utöver praktisk avfallshantering 
omfattar föreningens verksamhet 
miljöfostran, främjande av säkerhe-
ten, forskning och information. Med 
hjälp av Sälle-hamnprogrammet 
sporrar föreningen också hamnfö-
retagare att i allt högre grad be-
akta säkerheten och miljövänlig-
heten i hamnarna. I programmet 
ingår redan 34 hamnar i hela Finland. 

Sälle-hamnprogrammet är ett mil-
jöprogram för båthamnar i Fin-
land som planerats av Håll Skär-
gården Ren rf. Programmets 
huvudsakliga mål är att minska båt-
hamnarnas miljöpåverkan och ut-
veckla miljöskyddet och säkerheten i 
hamnarna. Båtfarare och andra som 
rör sig till sjöss uppmuntras att gynna 
de miljömedvetna Sälle-hamnarna. 

Alla hamnar som antagits till Säl-
le-hamnprogrammet uppfyller pro-
grammets grundläggande krav och 
strävar aktivt efter att öka sin miljö-
medvetenhet. I Sälle-hamnarna beak-
tas även säkerhetsaspekter och vikten 
av effektiv information. Till program-
met antas båthamnar av olika stor-
lek som uppfyller kriterierna ovan.

Avgiften för hamnmedlemskapet år 
2016 är 100 euro/år.



Vad förutsätts av Sälle-hamnarna?

Sälle-hamnprogrammet ska kunna integreras i hamnens vardag utan att desto mer be-
lasta hamnens verksamhet, i synnerhet under de bråda sommarmånaderna. De viktigaste 
kriterierna är att Sälle-hamnen är medveten om miljö- och säkerhetsaspekter, främjar en 
renare och säkrare hamn och vill delta i verksamheten. Sälle-hamnarna förutsätts visa att 
de förbundit sig till dessa mål genom att vidta de åtgärder som anges nedan. De största 
åtgärderna beaktar hamnarnas individuella utmaningar så alla Sälle-hamnar inte behö-
ver fungera på precis samma sätt. Däremot är det viktigt att de lösningar som hamnen 
genomför ensam eller i samarbete med en annan hamn motsvarar hamnens storlek och 
besökarnas behov.

En miljöansvarig utses

Sälle-hamnarna ska utse en miljöansvarig 
bland sin personal. Den miljöansvariga sva-
rar för hamnens miljö- och säkerhetsfrågor 
samt informerar och hjälper också den öv-
riga personalen i dessa frågor. Den miljö-
ansvariga fungerar som kontaktperson mel-
lan Sälle-hamnen och Håll Skärgården Ren rf.

Ändamålsenlig avfallshantering

Avfallshanteringen ska organiseras så att 
miljöolägenheter kan minimeras. Avfalls-
hanteringen ska motsvara antalet besö-
kare och typen av besök i hamnen, och 
tömningsintervallen ska vara lämplig i för-
hållande till avfallsmängden. De största av-
fallsslagen ska sorteras och kunderna ska 
instrueras i hur man sorterar rätt. Hamnen 
ansvarar också för att toalettavfall från bå-
tar insamlas på ett ändamålsenligt sätt. Alla 
hamnar behöver inte ha en egen sugtöm-
ningsstation utan insamlingen kan under 
vissa förhållanden organiseras också i sam-
arbete med en annan hamn. 

Ändamålsenlig hantering av avloppsvat-
ten

Hamnen ska se till att inget skadligt, ore-
nat avloppsvatten från hamnen eller båtar-
na rinner ut i terrängen eller i vattnet. Det 
innebär bland annat att tömningen av grå-
vatten och slagvatten ska anordnas på än-
damålsenligt sätt.

Säkerheten främjas

Varje Sälle-hamn ska ha en räddningsplan 
för personalen som beskriver hur man går 
till väga i olika nödsituationer. Personalen 
ska utbildas för att hantera nödsituationer. 
Sälle-hamnen ska också ha säkerhetsanvis-
ningar och ordningsregler som fästs syn-
ligt på hamnens anslagstavla med tanke 
på hamnens besökare. Av dem ska framgå 
bland annat var räddningsutrustningen för-
varas, hur man kallar på hjälp till platsen och 
hur man ska agera i hamnen för att undvika 
farliga situationer. Säkerhetsanvisningarna 
ska beakta både personalens och kunder-
nas säkerhet.

Hamnområdet och hamnbassängen ska 
vara snygga och skräpfria. Sälle-hamnarna 
ska också sörja för att tvättrum och toalet-
ter är städade så att hamnen ger ett trevligt 
helhetsintryck. 

Information om säkerhets- och miljöfrågor

Sälle-hamnarna ska informera sina besöka-
re om miljö- och säkerhetsfrågor. Informa-
tionen ska finnas åtminstone på hamnens 
anslagstavla. Dessutom ska personalen 
kunna informera kunderna om de miljö- 
och säkerhetsaspekter som gäller hamnen 
och området som helhet. 



Så här stöds Sälle-hamnarna av HSR rf

Främjandet av miljö- och säkerhetsaspekter i hamnarna gagnar alla. Därför hjälper Håll 
Skärgården Ren rf hamnföretagarna att nå dessa mål. HSR rf stöder Sälle-hamnarna på 
följande sätt.

HSR rf:s miljö- och säkerhetsanvisningar, 
hamnens räddningsplan och ordningsreg-
ler

Sälle-hamnarna får tillgång till anvisningar 
som har utarbetats av HSR rf i samarbete 
med räddningsmyndigheter och sakkunni-
ga i branschen och som hamnen i viss mån 
kan justera så att de lämpar sig för ham-
nens egen information. Hamnen får vid be-
hov också rådgivning om hur anvisningarna 
kan anpassas till den egna verksamheten.

Rådgivning och utbildning om miljö- och 
säkerhetsaspekter

HSR rf gör hamnbesök i Sälle-hamnarna 
och hjälper hamnföretagarna till exem-
pel med att organisera avfallshantering-
en. Dessutom kan Sälle-hamnarna när som 
helst vända sig till HSR rf för konsultation 
också i andra frågor.

Synlighet i HSR rf:s nätverk

HSR rf marknadsför aktivt Sälle-hamnarna 
bland annat på sin webbplats, i sociala me-
dier, i sina nyhetsbrev och på evenemang. 
HSR rf:s medlemmar består av cirka 13 000 
båtlag och föreningen deltar aktivt i stora 
evenemang på riksnivå, som t.ex. Helsing-
fors båtmässa. HSR rf ordnar också olika 
jippon för att öka antalet besökare i Säl-
le-hamnarna.

Möjlighet att använda Sälle-hamnlogon 
och Sälle-statusen i marknadsföringen

Sälle-hamnlogon och Sälle-hamnstatu-
sen är välkända riksomfattande symboler. 
Sälle-hamnarna får använda dem fritt i sin 
marknadsföring för att visa att hamnen bär 
sitt ansvar när det gäller miljö- och säker-
hetsfrågor.. 

Material som signalerar om Sälle-hamn-
statusen

Sälle-hamnarna får hissa Sälle-hamnflag-
gan i topp som en symbol för ansvarsfull-
het. Dessutom får de årligen ett diplom 
som kan hängas på hamnkontorets vägg.

Möjlighet att sälja Sälle-produkter

Sälle-hamnarna kan om de vill sälja Säl-
le-produkter. I produktgruppen ingår bland 
annat kläder, handdukar och bruksvaror till 
båten, t.ex. miljövänligt tvättmedel.



Hur kan vi bli en Sälle-hamn?

Sälle-hamnprogrammet har en enkel struktur som tar hänsyn till hamnföretagarnas 
årsrytm. Nedan beskrivs ansökningsprocessen och de årliga funktionerna som ingår i 
hamnprogrammet.

Ansök om Sälle-hamnstatus

Om du vill diskutera något innan du lämnar in din ansökan kan du kontakta ansvarsper-
sonen för Sälle-hamnprogrammet. Innan du fyller i ansökan ska du läsa miljö- och säker-
hetsanvisningarna som kan laddas ned på HSR rf:s webbplats. De används som grund vid 
utvärderingen av din ansökan.   

Ansökan görs på en elektronisk blankett på HSR rf:s webbplats. Fyll i hamnens och den 
miljöansvarigas uppgifter och redogör för hamnens miljö- och säkerhetslösningar. 

Blanketten finns på adressen: http://www.hallskargardenren.fi/sv/miljokunskap/sal-
le-hamn_programmet/hur_ansoka

Din ansökan sparas automatiskt i HSR rf:s system och behandlas så fort som möjligt. Vi 
informerar kontaktpersonen om beslutet.

Sälle-hamnprogrammet pågår året runt

Under den första våren gör HSR rf ett besök i hamnen. I samband med detta genomgås 
hamnens miljö- och säkerhetsanvisningar, ordningsregler och räddningsplan. Hamnen 
kan också be om konsultationshjälp och diskutera andra eventuella frågor. I samband 
med hamnbesöket får hamnen också en egen Sälle-flagga och ett diplom. 

Man anmäler sig som Sälle-hamn för ett år i taget. När hamnen en gång godkänts behö-
ver man dock inte ansöka om medlemskap på nytt. Vid årsskiftet får Sälle-hamnarna en 
länk för att förnya Sälle-hamnstatusen. Det går snabbt och enkelt att fylla i blanketten 
om förnyandet. Tack vare det snabba förfarandet kan Sälle-hamnbeteckningen användas 
t.ex. på båtmässor och i marknadsföringen redan under våren. 

Innan båtsäsongen börjar ska Sälle-hamnarna se över sina miljö- och säkerhetsfunktioner. 
På HSR rf:s webbplats finns färdiga elektroniska blanketter för detta ändamål. Blanket-
terna ifylls på webben och uppgifterna sparas automatiskt hos HSR rf. Om uppgifterna är 
uppenbart bristfälliga kontaktas hamnen av HSR rf. Hamnen kan också be föreningen om 
hjälp med uppdateringen av anvisningarna. 

Under sommaren görs hamnbesök. Hamnbesök kan också göras separat på begäran av 
hamnen.

Under sommarens lopp kan HSR rf också i övrigt besöka hamnen och delta i hamnens 
evenemang eller skicka material till hamnen. När båtsäsongen är slut insamlas respons av 
Sälle-hamnarna om den gångna säsongen. 



Välkommen med i Sälle-hamn-
programmet
Om du har frågor eller vill diskutera Sälle-hamnprogrammet eller HSR rf:s verk-
samhet kan du kontakta oss. Vi hjälper dig att göra din hamn till en Sälle-hamn!

Kontaktuppgifter:

Katriina Murto
organisationssekreterare
Håll Skärgården Ren rf
katriina.murto@pssry.fi
050 598 5181


