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D e allra första organismerna som anländer till 
en nedsänkt yta – efter bara några timmar – 
är havets bakterier. Sedan kommer andra en-

celliga arter av alger och djur. Nu känns ytan slemmig 
och har fått en brunaktig färg. Koloniseringen fortsät-
ter och sporer av flercelliga alger och olika djurs larver 
kommer simmande. De känner av ytan och utsöndrar 
olika limmer som härdar under vattnet och som hjäl-
per organismen att fastna. Sedan, likt en transformer, 
byter organismen skepnad och växer till, från spor och 
larv till för ögat synliga alger och olika djur. Djuren kan 
vara havstulpaner, musslor, skalbildande havsborsmas-
kar och sjöpungar.

Snart finns ett helt nytt ekosystem på den från bör-
jan alldeles rena ytan. Om ytan är ett båt- eller fartygs-
skrov så blir det problem, stora problem.

Påväxt – ett stort problem
När ett fartyg får påväxt så ökar motståndet när det går 
genom vattnet. Det ökar mycket, och för att kunna hålla 
samma fart går det åt mer bränsle. Ett obehandlat skrov 
på ett fartyg kan efter sex månader få en ökad bränsleför-
brukning med hela 40 procent. Det kostar redarna stora 
pengar – och det kostar naturen mycket i form av ökade 
utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. 

Även fasta konstruktioner som bryggor, oljeriggar 
och bojar blir snabbt överväxta och tunga och förstörda 
om inte påväxten förhindras eller tas bort. För att inte 
tala om alla vattenintag som sätts igen. 

Påväxt spelar också en roll i spridandet av arter spe-
cifika för ett havsområde till helt andra hav. I det nya 
havsområdet kan dessa främmande arter etablera och 
breda ut sig och därmed allvarligt rubba den ekologis-
ka balansen. 

Förhindra och ta bort påväxt
Mycket resurser och pengar används för att försöka för-
hindra påväxt på fartyg och båtar. Två huvudvägar finns 
– den kemiska och den fysikaliska.  

Den kemiska betyder att fartygsskrovet målas med 
en färg som innehåller en kombination av giftiga äm-
nen som skall hålla påväxten borta. Färgen läcker ut 
dessa kemikalier så att organismerna dör eller flyr. An-
vändningen av sådana båtbotten- eller antifoulingfär-
ger är stor. Omkring 80 000 ton färg används varje år 
världen runt. Färg som innehåller gifter som läcker ut 
i havsmiljön.

En mer fysikalisk metod är de så kallade silikonfär-
gerna. På ytan av dessa färger fäster organismer myck-
et svagare, vilket gör att de lossnar om fartyget går med 
hög fart genom vattnet. En annan och självklar fysikalisk 
metod är att helt enkelt borsta bort påväxten, för hand 
eller med maskin. Denna metod passar särskilt för min-
dre båtar. På försök har anläggningar med drive-in an-
lagts på ostkusten. Man kör in med sin båt och snurran-
de borstar tar bort påväxten. Likt en biltvätt.

Stort behov av nya lösningar
Allvarliga miljöeffekter har påvisats till följd av använd-
ningen av giftiga båtbottenfärger. 

Myndigheter på alla nivåer trycker på för att få en 
förändring. De tenninnehållande färgerna är på väg att 
fasas ut internationellt. EU granskar i år alla verksamma 
ämnen i antifoulingprodukter. Det är troligt att endast en 
handfull ämnen av totalt ett femtiotal kommer att klara 
ett godkännande. I Sverige har Kemikalieinspektion i 

Till en yta som sänks ned i havet, kommer väldigt snabbt olika 
havslevande organismer. De fäster och växer till. Det kallas 
påväxt eller fouling och är ett helt naturligt fenomen. Men 
också ett stort problem för alla båtägare. Och ett ännu större 
samhällsekonomiskt bekymmer. 

ovälkomna gäster
Försök att stoppa Försök att stoppa 
ovälkomna gäster
Ett av Ölandsbrons fundament visar hur ont det är om fria ytor i havet. Här är 
det fintrådiga grönalger som har vunnit kampen om platsen.
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flera år arbetat med att skärpa de svenska reglerna.
Det finns alltså ett stort behov av nya, effektiva och 

miljöanpassade färger och tekniker mot påväxt. De stora 
färgindustrierna satsar mycket utvecklingsresurser och 
inom den akademiska forskningen finns ett antal större 
satsningar. Några av dessa svenska forskargruppering-
ar är sedan tre år samlade i ett stort forskningsprogram 
som heter Marine Paint och som finansieras av Mistra 
– Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Havstulpanen valdes ut
Inom Marine Paint valdes havstulpan ut som den för-
sta påväxtorganismen att ta sig an. Den är en av de be-
svärligaste påväxarna med sitt hårda skal och starka lim.
Du kan läsa mer om den på sista sidan. 

En substans som heter katemin valdes som kandi-
dat för den fortsatta forskningen. Det fanns en tidig te-
ori att detta ämne, som används inom veterinärmedicin, 
skulle förhindra frisättning av limmet som havstulpa-
nen fäster med på en yta. De tidiga undersökningarna 
visade att katemin i ytterst små mängder är mycket ef-
fektivt mot havstulpan.

En lösning på spåren
Tre års fortsatt tvärvetenskapligt forskningsarbete har 
lagt fast att katemin på flera sätt är ett bra val för att för-
hindra att havstulpaner fäster på skrovet. 

Dels har man noggrant studerat havstulpanens bio-
logi och fysiologi. Både för att kunna förklara hur kate-
min verkar och få andra uppslag till möjliga angrepps-
punkter. Man har bland annat fått fram att katemin fäs-
ter till en biokemisk receptor inne i havstulpanslarven när 
den kommer simmande till skrovets yta. Larven ändrar 
då beteende och börjar simma snabbare. Den får därför 
svårt att stanna vid ytan och fästa sig där. 

Färgkemisterna inom programmet har lyckats utveck-
la ett koncept för att styra kateminets läckage ut till ytan 
av färgen, så att bara minsta mängd för önskad effekt 
kommer ut. Ämnet har mycket god effekt i så låga halter 
som 0,025 procent i en färg. Laboratoriestudier visar att 
koncentrationen av katemin som dödar havstulpanens 
larver är tusen gånger högre än den koncentration som 
behövs för att hindra den att fästa på skrovet.

Genom studier på ett tjugotal andra havslevande or-
ganismer – bakterier, växter och djur – har man konsta-
terat att katemin har en tydlig och gynnsam miljöprofil. 
Negativa effekter på de arter som man testat katemin 
på uppstår först vid koncentrationer långt över de som 
kommer att finnas i miljön när katemin används i en färg. 
Nu återstår det att få ett godkännande hos EU.

Den fortsatta forskningen fokuserar nu på att finna 
lika bra och miljöanpassade lösningar för att bli av med 
andra organismer som fäster på ett skrov. 

Mer information om programmet Marine Paint:
http://marinepaint.org.gu.se

BÅTBOTTENFÄRGER/ANTIFOULINGPRODUKTER
Tennorganiska föreningar är sedan 2003 förbjudet att 
nyanvända i hela världen. Färger som läcker mycket 
koppar är inte längre godkända i Sverige. Färger som 
innehåller koppar, irgarol och isotiazolin får bara an-
vändas under vissa förhållanden. 

Det är skillnad på reglerna för fritidsbåtar och 
yrkesfartyg eftersom fritidsbåtar trafikerar känsliga 
och relativt orörda skärgårdsområden. Det är också 
olika villkor i Västerhavet och i Östersjön beroende 
på att påväxtproblemet är betydligt mindre i Östersjön 
samtidigt som ekosystemet är känsligare.

Mer information och listor över vilka produkter 
som får användas var finns på Kemikalieinspektionens 
hemsida, www.kemi.se

Ovan en havstulpan i 
det sista larvstadiet. Då 
är det dags att finna en 
lämplig yta att slå sig ner 
på. Till höger havstulpa-
ner i sin vuxna form. Läs 
mer på sista sidan.

Fo
to

: O
kä

nd

Foto: Lena Mårtensson

Fo
to

: A
nd

er
s 

La
rs

so
n

En stålställning helt övervuxen av havstulpaner. Ställningen, som används för 
oceanografiska undervattensmätningar, sänks ner och fästs vid botten där den 
under längre tid mäter temperatur, strömmar och salthalt. Bilden visar att på-
växt är ett stort problem för alla konstruktioner vi sänker ned i havet.


