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För att minska spridningen av gifter i det kustnära

ekosystemet infördes förbjud mot att sälja båtbottenfärger

med gifter som bekämpningsmedel för användning på

fritidsbåtar i Östersjön den första januari 2001. Detta

gav till följd att många nya ”giftfria” båtbottenfärger

lanserades. Förbudet har nu varit gällande under drygt

två år. Vad har hänt? Är de nya färgerna effektiva?

Två av de nya ”giftfria” färgerna har testats och visat

sig vara klart giftiga för två vanliga organismer i Öster-

sjön. Det behövs en förändring av regelverket. Båtbotten-

färger liksom alla produkter som kommer att spridas i

miljön bör testas för giftighet innan de släpps ut på mark-

naden.

Är de nya färgerna effektiva?

En hel mängd nya giftfria båtbottenfärger lanserades under
våren 2000 efter införande av nya regler. För att ta reda på
hur effektiva dessa nya färger var gjorde Sjöfartsverket,
med Anders Wissler som projektledare, en stor undersök-
ning både på väst- och ostkusten. De lät måla strimmor av
ett flertal nya färger på ett stort antal fritidsbåtar. Vid
upptagning av båtarna på hösten mättes påväxten på de
olika färgerna. Försöken pågick under två säsonger, 2000
och 2001. Som jämförelsefärg användes en numera förbju-
den färg som innehöll bekämpningsmedlen koppar och
Irgarol.

Resultaten av undersökningen på ostkusten visade att
två av de nya färgerna, benämnda F22 och F31, verkade
vara ungefär lika effektiva som referensfärgen. Resultatet i
sin helhet finns att läsa i rapporten ”Utvärdering av botten-
färger för fritidsbåtar år 2000 – 2001”.

Giftighetstest utförs på de mest effektiva
I december 2001 tog Anders Wissler kontakt med Institu-
tet för Tillämpad Miljöforskning, ITM, vid Stockholms
universitet, för att förhöra sig om möjligheterna att göra

giftighetstest på de två färgerna. Visserligen skulle de ju
inte läcka gift om reglerna följdes men för säkerhets
skull…

Ytor målade med de två färgerna fick under 14 dagar stå
i havsvatten. Detta lakvatten jämfördes sedan med
lakvatten från referensfärgen som användes i Sjöfartsver-
kets undersökning. Förhållandet mellan målad yta och
mängd vatten sattes till 10 cm2 per liter havsvatten. Detta
skulle för referensfärgen innebära det maximalt tillåtna
kopparläckaget under en 14 dagars period, nämligen 200
µg koppar/cm2. För att ta hänsyn till att det sker en utspäd-
ning i havet skulle vi testa en 10% lösning av lakvattnet. De
två organismer vi utförde testet på var rödalgen Ceramium
tenuicorne och kräftdjuret Nitocra spinipes. Ceramium är en
makroalg som är mycket vanlig i hela Östersjön, långt upp
i Bottniska viken. Den finns speciellt i stora mängder under
sensommaren (juli – oktober) då den ersätter grönslicken
uppe vid havsytan. Nitocra är ett litet kräftdjur som lever av
bakterier och dött material. Den är vanligt förekommande
på mjuka bottnar i Östersjön.

”Giftfria” båtbottenfärger
visar sig vara giftiga

TEXT: BRITTA EKLUND, STOCKHOLMS UNIVERSITET
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Skrämmande resultat
På algen utfördes ett tillväxthämningstest och på kräftdju-
ret ett dödlighetstest (se referenser). Både i lakvattnet från
referensfärgen och från F31 dog algerna redan efter några
dagar. I lakvattnet från F22 blev det en viss hämning av till-
växten. För att ta reda på vid vilka nivåer som algen påver-
kades gjordes en spädningsserie där en mängd olika
koncentrationer testades (se figur 8). Resultaten visade att
F31 var ungefär lika giftig som referensfärgen med ett
EC50 värde (den koncentration där 50% av organismerna
dör) på ca 0,2 %. F22 var ungefär 10 gånger mindre giftig
med ett EC50 värde på ca 2 %.

Kräftdjuret Nitocra reagerade minst på referensfärgen
där bara ca 25% av djuren dog i det 10-procentiga lak-
vattnet medan dödligheten var betydligt högre i de två nya
”giftfria” färgerna (se figur 8). De biologiska testerna visa-
de klart att dessa färger läcker någon/några substanser som
hämmar växt av alg och medför att kräftdjur dör. Dessa
resultat finns med i Sjöfartsverkets rapport.

Lurade konsumenter
Resultaten togs snabbt upp i båtfolkets tidningar. I Krys-
sarklubbens marsnummer 2002 fanns en artikel där man
konstaterade att ”Bäst i test, men det finns ett problem,
färgen är lika giftig som de förbjudna”. På nästa uppslag i
samma tidning så fanns rekommendationer om bästa köp.
Där framhölls Micron Eco och SSC 44. Bakom dessa namn
ligger kodbeteckningarna F22 respektive F31, d.v.s. de
färger som vid de biologiska testerna visade sig vara giftiga.

Flertalet konsumenter är intresserade av att använda
miljövänliga färger och känner sig säkerligen lurade av att
färger som lanseras som giftfria faktiskt innehåller gift.
Färgproducenter som har lagt ner stor möda på att ta fram
giftfria alternativ känner sig säkert orättvist bedömda när
färger som uppenbarligen innehåller gifter slinker igenom
regelverket. Det vore önskvärt både mot producenter av
färger och mot konsumenter om färgerna testas för giftig-
het innan de släpps ut på marknaden. Detta gäller inte bara
båtbottenfärger utan borde gälla för alla kemikalier och
produkter som kommer ut på marknaden. 

BÅTBOTTNAR OCH PÅVÄXT

Båtbottnar utgör en hård yta och i havet är dessa en bristvara för

alger och smådjur som behöver sitta fast. När båtskroven blir

överväxta bromsas farten och bränsleåtgången ökar. För att

undvika detta problem har man målat båtskroven med färger

som läcker gifter vilket gör att organismerna som sätter sig fast

dör. Men det är inte bara de fastsittande organismerna som dör,

även organismer i omkringliggande vatten tar skada. Speciellt

blåstången, som är den viktigaste, fleråriga makroalgen i Öster-

sjön, har visat sig vara mycket känslig för olika gifter. Sjösätt-

ningen av nymålade fritidsbåtar, alltså när de läcker gift som

mest, sammanfaller med blåstångens förökningsperiod och dess

spermier och ägg är extra känsliga.

I Östersjön är det framförallt det lilla kräftdjuret havstulpan,

Balanus improvisus, som ställer till problem för båtägarna. Dess

frisimmande larver fäster på hårda underlag från mitten till

slutet av juli och utvecklas där till en vuxen havstulpan. Då har

dock bottenfärgerna redan läckt det mesta av sitt gift. Vet man

när larverna har satt sig är det lätt att ta bort dem för hand när

dom fortfarande är små. Om man har möjlighet kan man också

åka in med båten i sötvatten något dygn, det överlever inte havs-

tulpanens larver. Det utvecklas också båttvättar där man meka-

niskt blir av med påväxten. En sådan finns idag bland annat i

Nynäshamn. Andra mekaniska principer för att minska påväxten,

såsom en glatt skrovyta eller en självpolerande skrovyta, borde

vara tillräckligt för att förhindra påväxten på fritidsbåtarna.
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Growth inhibition of the red alga Ceramium tenuicone in different concentrations of water released from anti-fouling paints

Figur 8. De två översta figurerna visar tillväxthämning respektive
dödlighet för två vanliga organismer i Östersjön då de testas med 10 %
lakvattenlösning från tre båtbottenfärger. Kontrollen är i båda fallen
ett rent havsvatten. F22 och F31 är två ”giftfria” båtbottenfärger och
referensen är en giftläckande båtbottenfärg.

Den nedre figuren visar tillväxthämning av rödalgen Ceramium tenui-
corne då den exponeras för olika koncentrationer av lakvatten från de
tre båtbottenfärgerna.

The two top figures show growth inhibition and lethality of two
common organisms in the Baltic Sea when exposed to 10 % water rele-
ased from three anti-fouling paints. The control is in both cases clean
natural seawater. F22 and F31 are two "non-toxic" anti-fouling paints
and the reference is a paint known to release toxic substances.

The bottom figure show the growth inhibition of the red alga Cerami-
um tenuicorne when exposed for different concentrations of water rele-
ased from three anti-fouling paints.
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Biologiska testmetoder ger svar
Två av de färger som lanserades som giftfria visade sig allt-
så vara giftiga. Hur är det med alla de andra? Det fanns ju
flera färger i Sjöfartsverkets undersökning som endast gav
viss påväxt. Kanske det bland dessa finns verkligt giftfria
alternativ som faktiskt fungerar. Om de innehåller giftiga
substanser vet vi inte förrän de har testats. Vid ITM har en
ny ”giftfri” färg testats på samma organismer som på det
sätt som beskrivits ovan. Resultaten verkar lovande genom
att färgen inte verkar läcka någon giftig substans.

Idag finns det ett flertal testmetoder att välja mellan
med relevanta arter för både sötvatten, brackvatten och
marina områden, med organismer som representerar olika
trofinivåer såsom alger, kräftdjur och fisk. Eftersom olika
organismgrupper reagerar olika så blir resultaten säkrare ju
fler organismer en kemikalie eller produkt testas på. Om
man väljer organismer som faktiskt lever i den miljö där
substansen skall användas så ökar förutsägbarheten av test-
resultaten. De flesta metoder ger ett svar inom 1 – 4 veckor.
Att testa med biologiska testmetoder är ett billigt sätt för
samhället att försäkra sig om att de allra mest giftiga
substanserna och produkterna sållas bort i ett så tidigt
skede som möjligt.

Referenser:

Tillväxthämningstest utvecklat vid ITM (Bruno och Eklund, Environmental

Pollution, 125, 287–293).

Dödlighetstest utvecklat av Professor Bengtsson vid ITM, 

numera svensk standard, SS 028106.

Mer läsning:

Sjöfartsverkets hemsida, www.sjofartsverket.se

Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se

Kemikalieinspektionen (KemI) har ansvaret för godkännande av

bekämpningsmedel i Sverige. Miljöbalkens definition av kemiska

bekämpningsmedel omfattar också vanlig färg. Detta gäller de

färger som genom särskild benämning eller på annat sätt anges vara

avsedda som bekämpningsmedel. Övriga färger är dock undantagna

från kravet på godkännande.

Om båtbottenfärger benämns med förledet antifouling- eller på

annat sätt anges vara avsedda att motverka påväxt måste de därför

vara godkända av KemI för att få släppas ut på den svenska mark-

naden. Exempel på detta är de idag godkända båtbottenfärger som

innehåller biociderna koppar och Irgarol. Om en båtbottenfärgs

bekämpande effekt uppnås enbart på fysikalisk väg behöver den

dock inte godkännas.

För andra färger än bekämpningsmedel gäller sedan den 30 juli

2002 nya bestämmelser om miljöfarlighetsmärkning. Den som släp-

per ut sammansatta kemiska produkter på marknaden är skyldig att

klassificera och märka produkterna även från miljöfarlighetssyn-

punkt. Med tillräckligt innehåll av ett miljöfarligt ämne ska produk-

ten klassificeras som miljöfarlig och förses med miljöfarlighetssym-

bolen, ett dött träd och en ilandfluten död fisk. Uttryck som ”giftfri”,

”miljövänlig” eller liknade på förpackningen eller i märkningen på

sådana produkter får inte användas.

För redan godkända bekämpningsmedel träder bestämmelsen

om miljöfarlighetsmärkning i kraft med två års fördröjning, den 30

juli 2004.

Arbetet med antifoulingprodukter kommer att samordnas inom

EU och det övriga Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt

bestämmelserna i biociddirektivet 98/8/EG. Resultatet blir samord-

nade och effektivare regler för båtbottenfärger.

Kurt Haglund, Kemikalieinspektionen

English summary
Antifouling paints
Since January 2001, the sale of antifouling paints,
based on the release of biocides for use on pleasure
boats in the Baltic Sea is no longer permitted. During
two seasons (2000 and 2001) the Swedish Maritime
Administration performed tests on several new anti-
fouling paints that are purported to be ecological and
have no content of biocides. The two paints that were
just as efficient as the reference paint, Crusier superior
(a biocide releasing antifouling paint), were tested for
their toxicity at ITM. Tests with water released from
the paints were performed on two common organisms
in the Baltic Sea. One was a growth inhibition test with
the red alga Ceramium tenuicorne and the other was a
lethality test with the crustacean Nitocra spinipes. Both
of the new antifouling paints proved to be just as toxic
or almost as toxic to both of the tested organisms as the
biocide releasing paint Cruiser superior. Biological
tests have been shown to be a good tool for detecting
and removing the most toxic substances from the
consumer market.

BESTÄMMELSER FÖR BÅTBOTTENFÄRGER


