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1. Bakgrund 

Stor trafik av fartyg och fritidsbåtar i Östersjöns känsliga miljö 

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där ständigt ca 2000 fartyg är i rörelse 

året runt och under sommarsäsongen beräknas även runt en miljon fritidsbåtar röra sig i Östersjön. 

Antalet fritidsbåtar i Sverige har uppskattats till 756 000 med följande geografiska fördelning: 

Ostkusten 33%, Inlandet 25%, Norrlandskusten 19%, Västkusten 13% och Sydkusten 11% 

(Transportstyrelsen 2015).  Samtidigt är den unika brackvattensmiljön i Östersjön extra känslig för 

föroreningar då vattnet i området sällan byts ut. Föroreningar som tar lång tid att bryta ner eller som 

inte bryts ner alls (tex metaller från bottenfärger) kommer därför finnas kvar i systemet under längre 

tid med negativ påverkan på växter och djur både i vattenmassa och bottensediment. 

 

Påväxt, båtbottenfärger och miljöpåverkan 

Båtbottnar och fartygsskrov i havet är ytor som fort blir övervuxna av bl.a. havstulpaner, musslor och 

alger, sk påväxtorganismer. Dessa påväxtorganismer skapar ett extra motstånd på skroven vilket 

leder till ökad bränsleförbrukning med ökade luftutsläpp som följd. Det vanligaste sättet att 

förhindra påväxt är att måla skroven med giftiga, biocidinnehållande bottenfärger, även kallade 

antifoulingfärger. Dessa färger är utformade för att läcka biocider och därigenom hålla påväxten 

borta. Den vanligaste biociden i både fritidsbåts- och fartygsfärger är koppar och i formen 

kopparoxid. De flesta fritidsbåts- och fartygsfärger innehåller också zinkoxid som tillsätts för att 

kontrollera hur fort färgen ska erodera. Zinkoxid är inte klassad som en biocid men läckaget av zink 

kan påverka vattenlevande växter och djur negativt. Både zink och koppar är essentiella spårelement 

för de flesta levande organismer men kan bli giftigt för vattenlevande djur och växter vid förhöjda 

koncentrationer. Både koppar och zink har visat sig vara giftigt mot t.ex. mikroalger, makroalger, 

kräftdjur, musslor, svampar och fiskar. I Sverige bedömer man statusen på kustvatten baserat på 

bl.a. vilken ytvattenskoncentration man har av koppar och zink, överskrids miljökvalitetsnormer på 

1,45 µg/L (koppar) eller 1,1 µg/L (zink) så uppnås inte god ekologisk status (HVMFS 2013:19). 

Miljöövervakning i svenska kustvatten har visat att 20 av 36 bedömda vattenförekomster har 

koncentrationer av koppar som överskrider miljökvalitetsnormen (VISS 2019). För zink överskred 

miljökvalitetsnormen i 19 av 32 vattenförekomster (VISS 2019). Således är det viktigt att utsläppen 

av koppar och zink minskas till svenska kustvatten. 
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Fartyg och fritidsbåtar, rörelsemönster och färganvändning 

Den totala skrovytan från fartyg och fritidsbåtar i Östersjön har uppskattats vara i samma 

storleksordning (opublicerade data från EU-BONUS projektet SHEBA) men belastningen av biocider 

från fartyg och fritidsbåtars skrov skiljer sig både över året och geografiskt. Färg från fartyg avger 

biocider året runt medan fritidsbåtarna är i vattnet under sommarhalvåret (maj-september). Vidare 

rör sig fartyg över större områden medan fritidsbåtarnas aktivitet framförallt sker i närheten av 

deras hemma-marinor. Bottenfärg som metod för att skydda fritidsbåtar från påväxt används ffa på 

båtar som finns i södra Östersjön och på Västkusten. I början av 2000-talet fasades koppar-

innehållande färger för användning på fritidsbåtar i Östersjön ut, men de är nu åter tillåtna. Den 

tillåtna viktsprocenten kopparoxid för båtar med hemma-marina i Östersjön är dock lägre, ca 6-8 % 

jämfört med den tillåtna viktsprocenten för båtar med hemma-marina på Västkusten (som är 

uppemot 30%) (Kemikalieinspektionen 2019 a, b). För Insjöar och Bottniska viken finns inga 

godkända biocidfärger, så i dessa områden gäller biocidfria färger eller andra alternativ. Enligt 

Båtlivsundersökningen (Transportstyrelsen 2015) uppger 5% att deras båt är målad med en 

bottenfärg som inte är tillåten i aktuellt vattenområden och ytterligare 11 % svarar att de inte vet. 

Fartygstrafiken i Östersjön består dels av fartyg som enbart rör sig i Östersjön samt fartyg i 

internationell trafik. Fartyg som trafikerar i Östersjön året runt har i många fall så kallade 

isbrytarfärger för att färgen inte skall slitas bort under vinterförhållanden med is. Vad det gäller 

fartyg i internationell fart är det mer troligt att de har en kopparinnehållande självpolerande färg 

med kopparinnehåll upp till 40% (Lindholdt mfl. 2015). 

 

Regleringar kring antifouling, klassning och ansvar hos myndigheter  

Regelverk kring målning bestäms efter var fritidsbåten har sin hemma-marina. För fartyg avgörs vad 

som är tillåtet att måla med beroende vilket varv det målas på (med olika nationella regler). Den 

enda internationella regleringen som finns gällande fartygs bottenfärg är Antifouling konventionen 

(International Maritime Organisation 2008) vilken förbjuder användandet av Tri-Butyl-Tenn (TBT) 

och detta regelverk kom till efter att TBT visat sig ha mycket skadliga effekter på växt och djurliv i 

vattnet även utanför fartygsskroven. 

Båtbottenfärger klassas inom EU som biocidprodukter när de innehåller och läcker biocider. 

Biocidprodukter är bekämpningsmedel och när de används kan de medföra risker för människor, 

djur och miljön. Därför måste biocidprodukter vara godkända innan de får säljas eller användas i 

Sverige. Ett av villkoren för att produkten ska kunna godkännas är att de verksamma ämnena 
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(biociderna) i biocidprodukten måste vara godkända. Godkännande av biocider sker på EU-nivå 

under Biocidal Products Regulation (BPR). En båtbottenfärg som innehåller någon eller några av de 

godkända biociderna måste därefter godkännas på nationell nivå innan färgen får börja säljas. I 

Sverige är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för tillståndsprövning och riskbedömning av 

båtbottenfärger. Kemikalieinspektionen är även ansvariga för information om kemikalier i 

bottenfärger och arbetar även för att begränsa hälso- och miljörisker förknippade med användning 

av kemikalier. Flera andra myndigheter, både på nationell och lokal nivå är involverande i frågor med 

relation till båtbottenfärg. Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens roll är att 

koordinera, övervaka och utvärdera miljöpåverkan och lokala instanser som länsstyrelser och 

kommuner har ansvar för att implementera Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet på regional och 

lokal nivå. Två av de svenska miljökvalitetsmålen kan tillämpas på fritidsbåtar i Östersjön: En giftfri 

miljö som tar upp spridning av kemikalier och Hav i balans samt levande kust och skärgård, som tar 

upp vattenkvalitén. 

 

De olika färgtyperna polerande och hård  

Biocidinnehållande båtbottenfärger kan delas in olika underkategorier beroende på hur de fungerar. 

Hårda färger är uppbyggda av en matris som är olöslig i vatten medan så kallade polerande färger 

har en matris som är löslig i vatten och där färgmatrisen långsamt eroderas och ger ett kontinuerligt 

läckage av biocider. Efter säsongen har merparten av de verksamma beståndsdelarna i färgen 

förbrukats och hamnat i havet (Havs- och vattenmyndigheten 2012). De flesta bottenfärger som 

används idag är, enligt Kemikalieinspektionens definition, självpolerande (KemI 2019a,b).  Varje år 

används ca 700 000 liter båtbottenfärg på svenska fritidsbåtar (Transportstyrelsen 2019).  

 

Andra alternativ/ metoder 

Förutom använding av antifoulingfärg kan fartyg och båtar rengöras i vattnet mellan ommålningar 

under säsongen. Detta kan för fartyg utföras med dykare eller fjärrstyrda rengöringsrobotar. För 

fritidsbåtar används istället oftast handhållna borstar (skrubbning) eller så sker rengöring i 

borsttvättar (Transportstyrelsen 2015). I de svenska hamnarna Stockholm, Göteborg och Malmö 

tillåts rengöring enbart på fartyg med biocidfri färg vilket även är rekommendationen vid användning 

av borstvätt för fritidsbåtar (Havs och vattenmyndigheten 2015). Rengöring kan dock leda till att färg 

och färgflagor lossnar (Oliveira och Granhag 2016, Hassellöv mfl 2018). 
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Studiens målsättningar 

Målsättning med arbetet var att utifrån befintliga data över båttrafik och ny data över läckage av 

biocider från antifoulingfärger undersöka hur dagens belastning av biocider till Östersjön kan 

minskas. Detta genom minskad användning av färger som läcker omotiverat mycket koppar och zink 

i vissa områden samt genom att belysa nya strategier, tex giftfri färg samt tvätt/ rengöring, som 

skydd mot påväxt.  
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2. Material & Metoder 

Bottenfärger och hamnar 

I projektet utfördes under säsongen 2018 en fältstudie för att utvärdera olika färgers effektivitet mot 

påväxt samt mäta dess läckage av koppar och zink. I studien användes åtta bottenfärger som finns 

på marknaden och är utformade för användning på fritidsbåtar. Kopparinnehållet, i form av 

kopparoxid eller kopparpulver, varierade från ca 6 till 30 viktprocent (Tabell 1). För kommersiell 

sjöfart är ett kopparinnehåll på ca 40 viktsprocent vanligt och den färg i vår studie med högst 

kopparinnehåll kan därför ses motsvara en fartygsfärg. Samtliga undersökta färger, förutom VC17, 

innehåller zinkoxid. Dock behöver industrin endast redovisa koncentrationen av zinkoxid i ett väldigt 

grovt spann (t.ex. 2,5-25 %). Detta gör att det är väldigt svårt att uppskatta hur mycket zink som 

läcker från båtbottenfärger. Därav har vi även fokuserat på att mäta läckaget av zink från de olika 

båtbottenfärgerna.   

 

Tabell 1. Bottenfärger som användes i studien och deras kopparinnehåll. H= hård färg, P= polerande färg. 

Färg Produktnamn Tillverkare Kulör Aktiv substans* Cu (vikt %) 
H1 Lefant Nautica Copper Lefant Röd Cu2O  

7.0 vikt %  
6.2 
 

H2 VC17m International Grafit Kopparpulver 
17.96 vikt %  

18.0 

H3 Racing VK Jotun Grå Cu2O  
22.02 vikt % 

19.6 
 

H4 Hard Racing Xtra Hempel Röd Cu2O  
33.1 vikt %  

29.4 
 

P1 Mille Light Copper Hempel Röd Cu2O  
6.1 vikt % 

5.4 
 

P2 Cruiser One International Röd Cu2O  
8.5 vikt %  

7.5 
 

P3 Biltema Antifouling Biltema Röd Cu2O  
13 vikt % 

11.5 
 

P4 Micron Superior International Röd Cu2O  
31.93 vikt % 

28.4 
 

*Information om mängd verksamt ämne hämtades från Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelregister 

 

Fyra av färgerna var av hård typ (H1 - H4) och fyra av polerande typ (P1 - P4). Två uppsättningar med 

plastpaneler (PVC, 10 x 10 cm) målade med de 8 bottenfärgerna förbereddes: en uppsättning för 

utvärdering av påväxt och en uppsättning för utvärdering av läckage av koppar och zink. Innan 

målning med bottenfärg slipades panelerna lätt med sandpapper och ett lager grundfärg (Hempel 
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Underwater Primer) applicerades. Samtliga paneler exponerades på ca 1 m djup på fyra platser längs 

den svenska kusten med olika salthalt (PSU): Strängnäs (0 PSU), Nynäshamn (6,4 PSU), 

Malmö/Limhamn (7,5 PSU) och Kristineberg/Fiskebäckskil (26,9 PSU) (Figur 1). 

 

Figur 1. Karta med de fyra lokaler som användes i studien 

med syfte att mäta läckage av koppar och zink från antifoulingfärger  

i olika salthalter. 

 

Figur 2.A-D visar hur studiens olika lokaler är utformade med avseende på fysiska konstruktioner 

(vågbrytare och bryggor). Hamnarna i Limhamn och Strängnäs är mer stängda än i Kristineberg och 

Nynäshamn och har endast ett inlopp, vilket har påverkan på flöden och utbyten av vatten. 

Malmö – 7,5 PSU 

Kristineberg  
– 27 PSU 

Nynäshamn  
– 6,4 PSU 

Strängnäs – 0 PSU 
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Figur 2. Studiens fyra lokaler; A) Kristineberg, Fiskebäckskil B) Limhamn, Malmö C) Nynäshamn, D) Strängnäs. 

De röda ringarna markerar var panelerna sattes ut. Bilder tagna från Googles kartverktyg. 

 

Utvärdering av påväxt  

För utvärdering av påväxt på paneler applicerades både grundfärg och bottenfärg med 10 cm breda 

filtrollers. 4 replikat per färg förbereddes för varje lokal, panelerna monterades på galler och 

exponerades i hamnarna under 5 månader (juni-oktober 2018). Som kontroll användes paneler 

målade enbart med grundfärgen. 

Grad av påväxt utvärderades med hjälp av en påväxtskala som beskrivs i Naval Ships Technical 

Manual NSTM och vilken är standard i vetenskapliga studier om påväxt. Skalan består av 10 steg där 

Fouling Rate (FR) 10 beskriver ett tunt lager av mikroalgpåväxt, Fouling Rate 20 ett tjockare lager 

mikroalgpåväxt, FR 30 är påväxt av makroalger och FR40-FR90 är olika typer av hård påväxt upp till 

FR 100 som är stor påväxt i olika lager (Schultz 2007) 

A) Kristineberg, Fiskebäckskil B) Limhamn, Malmö 

C) Nynäshamn D) Strängnäs 
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Utvärdering av läckagehastighet 

Läckagehastigheterna för koppar (Cu) och zink (Zn) uppskattades genom 

röntgenfluorescensmätningar (XRF). Ett XRF-instrument (Innov-X Delta-50) specifikt kalibrerat för 

mätning av Cu och Zn i µg/cm2 i bottenfärger (Ytreberg mfl. 2017; Lagerström mfl. 2018) användes 

för att mäta metallinnehållet i de utmålade färgskikten. Genom att mäta mängden metaller i 

färgskikten före och efter exponering kan läckaget, d v s mängden Cu och Zn som avgått från färgen 

under exponeringstiden beräknas. XRF-metoden kräver en torrfilmstjocklek <40 µm för att undvika 

absorptionseffekter av röntgensignalen (Ytreberg mfl. 2017). En automatisk, motoriserad 

filmapplikator (TQC AB3120) användes för att säkerställa tunna färglager. Filmapplikatorn användes 

både för utmålning av grundfärgen och bottenfärgerna (våtfilmstjocklek på 100 µm för samtliga). Två 

av bottenfärgerna (H1 och H2) behövde dock målas ut med roller då de inte var tillräckligt viskösa för 

att målas ut med applikatorn. Torrfilmstjockleken för dessa mättes sedan med en 

filmtjockleksmätare (Defelsko Positector 6000) för att kontrollera att tjockleken var <40 µm.  

I en tidigare studie utvärderades läckagehastigheter från fem bottenfärger vid två olika salthalter 

med XRF-metoden (Lagerström mfl. 2018). Läckagehastighet uppskattades efter olika 

exponeringstider i vattnet (7, 14, 28, 56 och 84 dagar) och studien fann att läckagehastigheterna 

typiskt var som högst mellan dag 14 och 56. Denna tidsperiod för exponeringen bedömdes därmed 

lämpligast att utvärdera ur ett riskbedömningsperspektiv. Två uppsättningar paneler förbereddes 

därför och monterades på galler: en uppsättning exponerades i 14 dagar och den andra i 56 dagar 

(Figur 3). Läckaget mellan dag 14 och 56 beräknas därmed som skillnaden i metallhalt mellan dessa 

två exponeringstider. Paneler för varje bottenfärg förbereddes i triplikat och koncentrationen av Cu 

och Zn mättes (µg/cm2) med XRF vid 4 angivna punkter på varje panel både före och efter 

exponering. 
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Figur 3. Monteringen av målade paneler på galler inför exponeringen i havsvatten. 

 

Rengöring av färger i laboratorium och fält 

Rengöring av färger i laboratorium 

Tre olika färger för fritidsbåtar användes i ett försök för att studera effekter av rengöring med 

borste. Två av färgerna innehöll biocider (en polerande Mille Light Copper och en hård Lefant 

Nautica Copper) och en färg var biocidfri och rekommenderad för användning i borsttvätt (EcoPower 

Racing). Panelerna målades med färgapplikator enlig metod ovan för att få en bestämd tjocklek på 

färglagret. Panelerna rengjordes därefter med en nerskalad variant av rengöringsroboten Keel Crab, 

där en av robotens borstar monterades i en hållare och panelerna rengjordes nedsänkta i vatten på 

kontrollerat avstånd under borsten. De färgpartiklar som borstades av filtrerades med 

vacuumfiltrering ner på förvägda filter (GF/C, 47 mm Whatman) (Figur 4) och vägdes samt mättes 

(partikelns längsta längd). 

 

Figur 4. Filtrerade färgpartiklar från de tre färger som användes i borstförsök på laboratorium 
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Pilotförsök rengöring av färger i fält 

Tre paneler målade med 2 färger som rekommenderas för fritidsbåtar som använder borsttvättar 

samt en kontrollyta hängdes ut på brygga i Saltholmens Marina, Göteborg (ca 20 PSU) under i tre 

veckor 10-31 juli 2019. Kontrollpanelerna var målade med Hempel Underwater Primer (grå, ett 

lager), panelerna Lefant T-coat målades med Lefant Epoxi Primer (vit, ett lager) + Lefant T-Coat (vit, 

ett lager) och panelerna Ecopower  Racing med Hempel Underwater Primer (ett lager) + Ecopower 

Racing (vit, två lager). Efter 3 veckors exponering rengjordes panelerna med en undervattensrobot 

för rengöring av fritidsbåtar (Keel Crab) genom att roboten kördes två gånger över panelerna. Ytorna 

fotograferades och en visuell bedömning av yta utan påväxt (%) efter rengöring utfördes  
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3. Resultat och diskussion 

Utvärdering av påväxt på de 8 färgerna 

Påväxten på kontrollpanelerna speglar det lokala påväxttrycket i de 4 hamnarna (Figur 5). 

 

Figur 5. Foton på kontrollpaneler från de 4 lokalerna efter 5 månader exponering. I Strängnäs ingen hård påväxt, 
Nynäshamn havstulpaner (nederkant bilden), Malmö havstulpaner samt musslor och Kristineberg flera lager av 

påväxtorganismer som kalkinlagrande havsborstmaskar (vita rör), alger och sjöpungar.  

 

Kontrollpanelerna på samtliga lokaler var helt täckta av påväxt (99–100% av ytan täckt med påväxt), 

men typen av påväxt varierade. I sötvattens-hamnen (Strängnäs, 0 PSU) hade kontrollpanelerna 

enbart mjuk påväxt (Figur 6a). I övriga hamnar med högre salthalt (Figur 6b-d) observerades hård 

påväxt (påväxtklass ≥ 40) men i varierande mängd, till synes som funktion av salthalt. Den 

genomsnittliga ytan koloniserad av hård påväxt ökar med ökad salthalt enligt följande: 0,0 ± 0,0% (0 

PSU), 38 ± 15% (6 PSU), 97 ± 5 % (7,5 PSU), 100 ± 0,0% (27 PSU). Ökad salthalt innebär därmed en 

större utmaning för påväxthämning och kravet på bottenfärgernas prestanda ökar. 

Liksom kontrollerna var också bottenfärgerna till hög grad täckta med påväxt (> 90% av panelytan 

täckt). Majoriteten (≥ 92%) av denna påväxt, oavsett salthalt / lokal, var dock av mjuk typ. Förekomst 

av mjuk påväxt på färgerna är inte oväntat eftersom koppar inte är en effektiv biocid mot alla olika 

alggrupper som kan ingå i mjuk påväxt (Zargiel et al 2011). Den mycket låga täckningsgraden (0 - 3%) 

av hård påväxt på panelerna med bottenfärg visar emellertid att färgerna är effektiva när det gäller 

att förhindra etablering av kalkinlagrande organismer som tex havstulpaner. De enda förekomsterna 

av hård påväxt (påväxtklass ≥ 40) var för färgerna H1 (Nynäshamn, 6 PSU, 2,5 ± 1,0% täckning och 

Kristineberg, 27 PSU, 0,3 ± 0,5% täckning) och P2 (Kristineberg, 27 PSU, 0,5 ± 0,6% täckning). 

Av de hamnar som ingick i vår studie var Strängnäs och Malmö mer stängda vilket kan innebära 

mindre vattenutbyte och påverka möjligheterna för påväxtorganismer att fästa. Vissa tidigare 

studier visar att mer stängda hamnar kan ha högre etablering av påväxt, eftersom en större andel av 

påväxtens larvstadier hålls kvar och kan sätta sig fast tack vare den lugna miljön (Floerl mfl. 2003). 

0 PSU 
Strängnäs 

 

6,4 PSU 
Nynäshamn 

 

7,5 PSU 
Malmö 

27 PSU 
Kristineberg 
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Ett begränsat vattenflöde kan samtidigt dock leda till att färgrester med toxiska ämnen stannar kvar i 

hamnen istället för att sköljas ut, vilket kan ha en negativ effekt för organismernas etablering och 

tillväxt (Floerl mfl. 2013). Det skall tilläggas här att eventuella kulvertar och rör under ytan i 

hamnarna inte har inventerats och att dessa kan ha stor påverkan på vattenrörelse i hamn-

bassängerna. För att kunna inkludera vattenflöde som parameter behöver man göra mätningar av 

det lokala vattenflödet över panelerna, något vi inte gjorde i denna studie. Antalet påväxtarter ökar 

generellt med omgivande salthalt och liksom förväntat fick vi flera lager av påväxtorganismer (FR90) 

på kontrollpanelerna vid västkustens lokaler. 

 

 

Figur 6. Genomsnittlig täckning och typ (klassning) av påväxt på målade paneler och kontroller exponerade under 5 
månader vid Strängnäs 0 PSU (a), Nynäshamn 6,4 PSU (b), Malmö 7,5 PSU (c) och Kristineberg 27 PSU (d). Felstaplarna visar 

standardavvikelsen för replikat (n = 4) och visas enbart i negativ riktning här. 
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Läckagehastigheter 

Påverkan av salthalt och metallinnehåll 

Koppar 

De genomsnittliga läckagehastigheterna uppskattade mellan exponeringsdag 14 och 56 visas i figur 

7. För koppar (Cu) (Figur 7a) är det tydligt att två parametrar påverkar läckaget för majoriteten av 

färgerna: salthalt och kopparinnehåll. Läckagehastigheten av koppar ökar således med ökad salthalt 

och ökat kopparinnehåll. En tidigare studie fann att en ökad koncentration av zinkoxid (ZnO) i 

färgerna ökade frisättningen av koppar (Lindgren mfl. 2018). Inget sådant samband kunde dock 

utrönas här. 

 

 

Figur 7. Genomsnittliga läckagehastigheter av Cu (a) och Zn (b) från de fyra hårda (H) och fyra polerande färgerna (P) 
mellan exponeringsdag 14 och 56 på de fyra studieplatserna. Felstaplar visar standardavvikelsen (n = 3). De röda 

stjärnsymbolerna visar färgernas Cu- och Zn-innehåll (i vikt%). 



15 
 

Zink 

Någon effekt av salthalt på läckagehastigheterna för Zn är inte uppenbar (Figur 7b). Även om några 

färger har sina högsta läckagehastigheter vid den högsta salthalten (H1, P1, P2 och P3) uppvisar 

faktiskt de flesta färger antingen sina högsta eller näst högsta läckagehastigheter i sötvatten. 

Färgernas innehåll av zink verkar därmed vara en viktigare faktor för läckaget. 

Påverkan av färgtyp 

För vare sig koppar- eller zinkläckaget kunde någon effekt av färgtyp (polerande eller hård) utrönas. 

Hur mycket koppar behövs? 

Resultaten från studien visar att det är onödigt att använda kopparfärger i sötvatten då samma 

täckningsgrad av mjuk påväxt återfanns på både bottenfärger och kontroller. Detta är i linje med det 

regionala förbud som redan existerar i Sverige för sötvatten (Kemikalieinspektionen, 1992).  

I havsvatten visade sig alla färger vara nästintill 100% effektiva mot hård påväxt. I de få fall som hård 

påväxt observerades på de studerade färgerna, verkar förekomsten ha sin förklaring i färgernas 

kopparläckage. Utvärderingen av påväxt visade att hård påväxt enbart noterades för färgerna H1 och 

P2 vid följande lokaler: 

• Nynäshamn: H1 (2,5 ± 1,0% täckning)  

• Kristineberg: H1 (0,3 ± 0,5% täckning) samt P2 (0,5 ± 0,6% täckning) 

I Nynäshamn (6,4 PSU) hade färg H1 det långsammaste kopparläckaget (2,1 µg Cu/cm2.d). Färgerna 

P1 och P2, med enbart något snabbare läckage på respektive 3,0 och 2,9 µg Cu/cm2.d, uppvisade 

dock ingen hård påväxt. Därmed verkar ett kopparläckage på ca 3 µg/cm2.d ge fullgott skydd mot 

hård påväxt vid denna lokal. I Kristineberg (27 PSU) har H1 (5,1 µg Cu/cm2.d) och P2 (3,0 µg 

Cu/cm2.d) lägst läckagehastigheter. De övriga färgerna här, d v s som inte uppvisade någon hård 

påväxt, hade läckagehastigheter ≥ 7,9 µg Cu/cm2.d. Resultaten från Kristineberg visar även på att 

läckage av zink från bottenfärger inte verkar ha någon eller enbart en mycket begränsad påverkan på 

etableringen av hård påväxt på färgytan. Detta då färg H1 hade hård påväxt trots att det uppvisade 

det enskilt högsta uppmätta zinkläckaget i studien (16 µg Zn/cm2.d). 

Resultaten från Malmö (7,5 PSU) visar att lokala skillnader gällande typ av påväxtorganismer spelar 

roll. Här var alla färger effektiva mot hård påväxt. Detta trots att vissa färger läckte något 

långsammare här jämfört med Nynäshamn. Lägst kopparläckage här uppmättes till 1,9 µg Cu/cm2.d 

för färg P1 och visade sig därmed ge tillräckligt skydd på denna lokal. 
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Utrymme för minskad miljöbelastning 

Resultaten visar att hastigheten på kopparläckaget är viktigt för en bottenfärgs effektivitet mot 

påväxt. Över en viss kritisk läckagehastighet ökar dock inte färgernas effektivitet och det överflödiga 

kopparläckaget kan därmed anses utgöra en onödig belastning för miljön. I Tabell 2 redovisas de 

lägsta och högsta kopparläckagen som inte resulterade i etablering av hård påväxt på färgerna för 

respektive lokal. Genom att byta från bottenfärgen med det högsta läckaget till bottenfärgen med 

det lägsta, finns utrymmet för en minskning på 68 – 83% av kopparläckaget till havsmiljön. Detta 

resultat tyder på att det i nuläget finns utrymme för att betydligt minska kopparläckaget från 

bottenfärger och därmed belastningen på miljön. I försöket inkluderades färger som inte är tillåtna i 

sötvatten och Östersjön, dessa data kan ge en bild över vad som sker vid användning av färg som 

inte är tillåtna i det aktuella geografiska området. Resultatet visar att det extra läckaget som dessa 

färger ger bara är en onödig tillförsel av biocider då redan färger med lägre kopparinnehåll är 

tillräckligt effektiva för att hålla borta påväxt. 

 

Tabell 2. Lägsta och högsta kopparläckagen vid de olika lokalerna för de färger som inte uppvisade någon hård påväxt efter 
5 månader, samt den potentiella minskningen av kopparbelastning till miljön som ett byte från högst till lägst läckande färg 

skulle innebära. 

Lokal Lägsta kopparläckage 
utan hård påväxt  
(µg Cu/cm2.d) 

Högsta kopparläckage 
utan hård påväxt 
(µg Cu/cm2.d) 

Potentiell minskning 
av kopparbelastning 
(%) 

Strängnäs (0 PSU) 0 6,8 (H2)  
Nynäshamn (6,4 PSU) 2,9 (P2) 9,3 (H2) - 68% 
Malmö (7,5 PSU) 1,9 (H1) 11,3 (H4) - 83% 
Kristineberg (27 PSU) 7,9 (P1) 27,0 (H4) - 71% 
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Resultat från rengöring med borstar på laboratorium och i fält  

 

Rengöring med borstar på laboratorium 

Den mätta vikten (mg) av avborstade partiklar var något mindre från Ecopower Racing 1,9 ± 1,10 

(medelvärde ± standardavvikelse för 3 replikat) jämfört med den avborstade vikten från de 

biocidinnehållande färgena Lefant Nautica copper 3,2 ± 0,15 och 2,9 ± 0,56 Mille Light copper. Dessa 

skillander var dock inte statistiskt signifikanta. Storleken på partiklarna från EcoPower Racing var i 

spannet 40-70um (medelvärden, 3 replikat) och signifikant mindre än flagorna från de andra 

färgerna Lefant Nautica copper 80-160 um (medelvärden, 3 replikat) och Mille Light copper 90-

410um (medelvärden, 3 replikat). Borstförsök på paneler med påväxt kan ge andra resultat och bör 

undersökas i framtida studier. Rengöring på kopparinnehållande färger bör inte ske enligt våra 

nuvarande nationella rekommendationer men de inkluderades i studien då rengöring på denna typ 

av färg både förekommit historiskt samt fortfarande kan ske internationellt.  

Rengöring med borstar i fält visar att efter en månad så har borstrengöring effekt på både Ecopower 

Racing och Lefant T-coat (Figur 8) med större effekt på Ecopower Racing där ca 70-80% av ytan blev 

helt ren från mjuk påväxt (alger), jämfört med ca 30-40% på Lefant T-coat (3 replikat). 

 

 

Figur 8 Före och efter rengöring på paneler som varit nedsänkta 21 dagar, från vänster Ecopower Racing, kontroll Primer 

och  Lefant T-coat 

 

Kontrollen hade bara mjuk påväxt efter en månad. Ett ytterligare set av paneler som hängdes ut utan 

att rengöras var övervuxna av havstulpaner efter 2 månader. 
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Studiens avgränsningar, konstaterade kunskapsluckor och planerad fortsättning 

I denna studien valde vi att fokusera på fritidsbåtar då deras användning av antifoulingfärg är 

begränsad till ett visst geografisk område, vilket man från nationellt håll kan ge rekommendationer 

kring. Även belastning från fartygs användning av antifoulingfärg är betydande och i ett pågående 

fortsättnings-projekt jämför vi belastningen från dessa två källor (fritidsbåtar och fartyg). 

Det finns förutom XRF-metoden som användes i vår studie andra metoder för mätning av läckage av 

biocider från bottenfärger. Dessa är antingen baserade på matematiska modeller eller utförs på 

laboratorium och är inte representativa för Östersjöns bräckta vatten. Det pågår idag en diskussion 

med kemikalieinspektionen och andra myndigheter hur XRF-uppmätta läckagehastigheter av 

biocider från färger ska kunna användas för att förfina och förbättra riskbedömning och 

tillståndsprövning av båtbottenfärger. 

Denna studie analyserade den vanligaste biociden i antifoulingfärg, koppar, samt metallen zink som 

också är vanligt förekommande i dagens färger. I fartygsfärger förekommer flera andra biocider, ffa 

tillsatta för att vara effektiva mot mjuk påväxt. Läckage och påverkan på den marina miljön från 

dessa substanser kan i framtiden behöva utvärderas i fältförsök med kända parametrar som salthalt 

och temperatur. Ett exempel på en substans som har omvärderats den senaste tiden är Cybutryn 

(handelsnamn Irgarol) som sedan 2017 blivit förbjuden i EU och substansen kommer framöver även 

inkluderas i Antifouling-konventionen (tillsammans med TBT). I ett pågående fortsättnings-projekt 

gör vi teoretiska uträkningar av belastning från zinkpyrition som är en vanlig biocid i fartygsfärg. 

Ett annat kunskapsgap är data över läckagehastigheter i lägre temperaturer, vilket ffa är intressant 

för fartyg som till skillnad från fritidsbåtar även är aktiva på vinterhalvåret. 
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4. Slutsatser 

Slutsatser från fältförsök med biocidläckage från 8 färger i olika salthalter 

Denna studie visar att läckaget av koppar från bottenfärger påverkas både av salthalt och färgernas 

kopparinnehåll. Salthalt hade dock ingen tydlig påverkan på läckaget av zink, där istället färgernas 

zinkinnehåll var en viktigare parameter. 

Ingen färg var effektiv mot mjuk påväxt, för detta krävs tillsats av en organisk biocid till färgen. 

Denna studie kan även konstatera att målning med biocidfärg i sötvatten inte gav extra skydd mot 

påväxt, vilket visar på att det rådande svenska förbudet mot kopparfärger i sötvatten är rimligt. Alla 

de studerade kopparfärgerna visade sig dock överlag ge effektivt skydd mot hård påväxt vid 

lokalerna i havsvatten. De enstaka färger som i två av hamnarna hade lite hård påväxt efter 5 

månader var även de med lägst läckagehastighet av koppar till vattnet. Storleken på zinkläckaget 

verkar inte ha någon påverkan på huruvida hård påväxt kunnat etablera sig. 

Flertalet av de studerade färgerna läcker mycket mer koppar än vad som är nödvändigt för att 

förhindra hård påväxt. Således visar denna studie att det finns utrymme för en minskning på ca 70 – 

80% av kopparläckaget till havsmiljön utan att kompromissa på färgernas effektivitet. 

 

Slutsatser från försök med skrovtvätt som alternativ metod 

Gällande partikelslitage av färger vid rengöring visade vår studie att den hårda biocidfria färgen är 

bäst lämpad att utföra rengöring på i jämförelse med de båda biocidinnehållande färgerna (av 

polerande och hård typ). Då både vår och tidigare studier visat att färg och färgflagor kan lossna vid 

rengöring är det viktigt att man har en väl fungerande uppsamling av avfall kopplat till rengöringen. 

Storlek på partiklarna i avfallet vid rengöringen skilde sig mellan de olika färgerna och det spann av 

partikelstorlekar vi hittade stämmer bra överens med storleken på de partiklar som hittades runt 

borst-tvättar av Hassellöv mfl 2018. Kännedom om partikelstorlek kan vara av betydelse för att 

förutspå transport i den marina miljön samt utgöra underlag för att säkerställa en effektiv 

uppsamling. För att rengöring skall vara effektiv, dvs hålla påväxt borta från botten behöver den 

utföras ca varje månad, detta visar preliminära data för de färger som undersöktes och vilka 

rekommenderas för fritidsbåtar vid rengöring i båttvätt. Liknande resultat har vi även sett i en 

parallell studie där fartygsfärger (både sk fouling release färger och kopparinnehållande färger) 

rengjorts med vattenjet (Oliveria och Granhag 2019). 
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Sammanfattning 

 

Dessa studier av befintliga färger för fritidsbåtar gjorda i Östersjön och på svenska västkusten visar 

att vissa biociderfärger med koppar läcker upp till sex gånger mer koppar än vad som krävs för att 

effektivt hålla ytan ren från påväxt. Vi ser att en ca 70 %-ig minskning är möjlig för de fritidsbåtar 

som rör sig i Östersjön. I Finland finns uppskattningsvis ungefär lika många fritidsbåtar som i Sverige, 

varav en del rör sig i Östersjön, så sammantaget skulle ca en halv miljon fritidsbåtar kunna omfattas. 

En minskning av kopparanvändning kan ske antingen genom användning av färg med lägre 

kopparhalt alternativt att man går över till att använda en giftfri färg och rengöring. Enligt 

båtlivsundersökningen (Transportstyrelsen 2015) använder idag ca 5% av båtägarna rengöring i 

vattnet (för hand eller maskinellt) som metod mot påväxt. Vid frågan på vad båtägare ser som 

rimliga alternativ till antifoulingfärg svarar dock närmare 20% att de tror att rengöring (skrubbning 

för hand eller maskinellt) kan vara ett alternativ. Den sammantagna potentialen för att minska 

tillförsel av biocider från antifoulingfärg till Östersjön bedömer vi vara stor eftersom en minskning 

kan nås både genom byte av färg samt genom övergång till rengöring.  

 

 

 

Mer läsning 

Mer bakgrundsinformation kring biocidprodukter och information om vilka färger som är godkända 

för Ostkusten och Västkusten finns på Kemikalieinspektionens och Transportstyrelsens sidor: 

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/regler-

for-batbottenfarger 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-

batbottenfarg/ 

 

Laboratorieförsöket med borstrengöring av färger finns beskrivet i kandidatarbetet 

Stragnefeldt F 2018 Slitage av båtbottenfärger från skrovrengöring. Kandidatarbete inom 

Miljövetenskap, Institutionen för biologi och Miljövetenskap 
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