SSF:s säkerhetsråd för
båtar och båtmotorer
Gör det svårt för båttjuven med Stöldskyddsföreningens DNA-märkning!
Du får:
Dubbel märkning – ger dubbelt skydd, varje märksats har en egen unik biologiskt framställd
DNA-kod och mikropunkter med ett unikt PIN-nummer som registreras på dig som ägare.
Ett effektivt stöldskydd, märkningen i kombination med de medföljande varningsdekalerna avskräcker
tjuven då märkta föremål är mindre värda eftersom de är svårare att sälja vidare.
Märkningen är internationellt spårbar, både genom DNA-koden och mikropunkterna, vilket ökar
dina chanser att få tillbaka båtmotor och andra båttillbehör.
Enkel att använda
Märkningen är enkel att applicera - du penslar den bara på ett antal ställen på
föremålet du vill märka. En sats räcker till ca 30 mindre föremål eller 10 större,
såsom båtmotor, båtkärra, båtens elektronik etc.
Beställ och läs mer på: www.stoldskyddsforeningen.se/dnamarkning

Tips på hur du ökar säkerheten för din båt på bästa sätt
Använd rätt lås
Lås fast båten med godkänt hänglås och kätting i lägst klass 2 om båten
väger under 200 kg. Båtar över 200 kg ska låsas med godkända hänglås och
kätting i lägst klass 3. Båtens stävögla ska även vara av motsvarande klass som
hänglåset och kättingen.
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Utombordsmotorn ska låsas med godkänt båtmotorlås eller med
hänglås och kätting i klass 3.
Försök att i den mån det går, låsa fast båten i ett fast föremål. Du kan
t ex dra runt kättingen runt bryggan och låsa fast den med hänglås i
stävöglan. Lås inte fast den i en lätt demonterbar bryggring.
Märk och gör båt och delar identifierbara
Märk båtdelar men även löstagbar elektronisk utrustning med SSF DNAmärkning.
Gör något unikt med din båt. Då blir den lättare att identifiera och återfinna.
Vid köp av begagnad båt eller båtmotor kontrollera med Larmtjänst eller Sjöpolisen om de finns med i
registret över stulna båtar/motorer. Om de är stöldgods finns risk att du får återlämna dem utan att få
köpeskillingen tillbaka. Du kan inte längre hävda att du har köpt något i god tro.
Fler råd och tips hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se eller kontakta vår kostnadsfria och
oberoende rådgivning 0771-773 773

