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Sammanfattning 

För att förhindra påväxt på båtar av bland annat alger och havstulpaner målar man skrovet med 

båtbottenfärg varje år innan man sjösätter sin fritidsbåt. De flesta färger innehåller miljöfarliga 

kemisk verkande ämnen som till exempel koppar. De miljöfarliga ämnena läcker sedan ut i 

miljön och hamnar först i hamnars bottensediment. Vid omrörning orsakat av badturister, 

båttrafik, muddring och väder sprids dessa ämnen vidare i havet där de påverkar andra 

organismer som fiskar och alger negativt. Makroalger ingår i många vattenlevande organismers 

ekosystem. De är bland annat en barnkammare för många fiskarter och metallen koppar hämmar 

algens tillväxt. Det påverkar i sin tur andra delar i ekosystemet till exempel att fiskbeståndet 

minskar. 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka koncentrationen av koppar i bottensedimenten i  

hamnar/marinor och badplatser på västkusten; från Göteborg i söder till Gullmarn i norr. Vidare 

vill vi jämföra antal båtplatser med kopparkoncentrationen som uppmätts i varje hamn och 

marina, och få ett samband mellan dessa faktorer. Med det vill vi undersöka omdet sker ett 

läckage av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger längst med västkusten.  De frågeställningar vi 

ville besvara var;  

 Finns det en skillnad i kopparhalten i bottensediment mellan hamnar och badplatser? 

 Finns det ett samband mellan koncentrationen koppar i bottensediment och antalet 

båtplatser i de hamnar och marinor som ingår i vår studie? 

 

Studien har undersökt tio stycken hamnar och marinor längst med västkusten och analyserat dess 

kopparhalt i bottensedimentet. Vidare har tio stycken badplatser undersökts som kontrollgrupp. 

Sedimentprover har tagits och analyserats med hjälp av mätinstrumentet 

atomabsorptionsspektrometri för att få fram kopparkoncentrationen från varje provtagningsplats. 

De uppmätta värdena har sedan analyserats för statistisk signifikans och om det fanns ett 

samband mellan kopparkoncentration och antal båtplatser för varje hamn och marina, i 



   
 

programvaran SPSS. Koncentrationen har även jämfört med de norska gränsvärdena för koppar i 

bottensediment i havet, för att se hur vårt resultat står sig mot dessa. 

 

Resultatet visar på en signifikant skillnad (p<0,05) mellan hamnar/marinor och badplatser. 

Vidare har ett samband mellan antal båtplatser och kopparkoncentration hittats. Slutsatsen med 

denna studie är att det sker ett läckage av koppar i hamnar och marinor på västkusten. Det 

behövs ökad information till fritidsbåtsägare om de miljöfarliga ämnena som båtbottenfärg 

innehåller och hur de påverkar vår miljö. Vidare bör en utfasning av båtbottenfärger ske och 

tillgänglighet för fler alternativa metoder för att minska påväxt på skroven ska öka. 

 

Nyckelord: båtbottenfärg, koppar, bottensediment, västkusten, giftighet, biomagnifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Abstract  

In order to prevent algae, barnacles and sea poppies from growing on boat bottoms, the hull is 

painted with antifouling paint each year. Most antifouling paint contains environmentally 

hazardous, chemically active substances, such as copper. The environmentally hazardous 

substances then leak into the environment and accumulate in the harbor's bottom sediment. 

During resuspension through boat traffic and wave action, these substances spread further into 

the ocean where they may affect other organisms such as fish and algae negatively. In order to 

detect copper leakage from the boat industry and to increase knowledge about the fate of copper 

in the sediments on the Swedish west coast our study examined ten ports and marinas along the 

Swedish west coast and analyzed its copper content in the bottom sediment. In addition, ten 

bathing areas were investigated as control group. Sediment samples were taken and analyzed in 

the laboratory for copper content per dry weight of bottom sediment.  Laboratory analyses were 

conducted using the atomic absorption spectrometer (AAS). Results were analyzed for statistical 

significance using the IBS SPSS Statistics 24 software. In addition, the measured copper 

concentration from the various sites were compared with Norwegian copper thresholds in marine 

waters, as Sweden has no guideline value for the marine environment. The result shows a 

significant difference (p<0.05) between ports / marinas and bathing areas. Furthermore, a 

connection between copper concentration in the sediments in marinas and number of berths per 

marina was found. 

Keywords: antifouling paint, Swedish west coast, copper, toxicity, biomagnification 
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1   Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Bohuskusten är en örik kuststräcka som går från Göteborg i söder till norska gränsen i norr. Den 

här delen av kusten har en lång historia av sjöfart och båtbyggarkultur (Valinder et al., 2005) och 

varje år ökar antal fritidsbåtar i området. Enligt en rapport från Transportstyrelsen beräknades det 

finnas cirka 100 000 sjödugliga båtar på den svenska västkusten 2015 (Lagerqvist et al., 2016).  

 

Ett stort problem för fritidsbåtar och främst för fraktfartyg är påväxten av bland annat diverse 

alger, musslor och havstulpaner på skroven (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Salthalten i 

vattnet påverkar risken för detta och då västkusten är saltare än östkusten och dessutom har 

mer påväxtarter, finns det olika regler för användning av båtbottenfärg på västkusten och 

östkusten (Kemikalieinspektionen, 2017). Påväxten ökar friktionen och gör att båten rör sig 

trögare genom vattnet. Då beläggningar på skrovet gör att båtens hastighet minskas och det 

krävs mer kostnader för bränsle och underhåll (Champ, 2000). De senaste decennierna har man 

målat båtarna med bottenfärger som innehåller hälsofarliga ämnen. De flesta färger är kemisk 

verkande och innehåller en eller flera aktiva ämnen som koppar (Kemikalieinspektionen, 2017) i 

form av kopparoxid (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Koppar är ett grundämne som är 

livsnödvändigt för levande organismer, men kan ge toxiska effekter vid ökad exponering 

(Naturvårdsverket, 2017). 

 

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att organismer sätter sig på skrovet 

räknas som bekämpningsmedel och måste granskas och godkännas innan försäljning av 

Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen har infört restriktioner om hur mycket 

kopparläckage som tillåts längst den svenska kusten. Bottenfärg på västkusten har tillåtits en 

högre gräns för kopparläckage gentemot på ostkusten då östkusten har ett känsligare ekosystem 

(Kemikalieinspektionen, 2017). En studie gjord av Eklund et. al. (2009) visade att båtbottenfärg 

för fritidsbåtar kan läcka mer giftiga ämnen än den färg som är avsedd för kommerciella fartyg. 

Detta kan bero på att de två typerna av färg har olika former av åtgärder och krav när det gäller 
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till exempel toxicitetstestning och efterföljande godkännande (Eklund et. al., 2009). Genom att 

måla båtskrovet med kopparhaltig bottenfärg hindras påväxtorganismerna att ta fäste på skrovet. 

Baksidan är dock att de miljöfarliga ämnena som färgen innehåller även sprids ut i havet och 

påverkar andra organismer som fiskar och alger. Eklund et al. (2010) testade den 

ekotoxikologiska potentialen på båtbottenfärgfärg på tre vattenlevande organismer;  bakterien 

Vibrio fischeri, den röda makroalgen Ceramium tenuicorne och kräftdjuret Nitocra spinper. 

Resultatet visade att läckage av båtbottenfärger påverkar dessa organismer negativt. Den mest 

känsliga av dessa tre organismer var makroalgen, där tester visade att bland annat koppar 

påverkar tillväxten (Eklund et al., 2010). Makroalger är en uppväxtplats för småfisk och andra 

djur längst med kusterna och därmed en viktig del i havskustens ekosystem. Minskar antalet 

makroalger drabbar det i sin tur djurlivet högre upp i näringskedjan (Gröndahl, 2012). Målning 

varje år av fritidsbåtar på land leder till läckage av koppar som tillslut hamnar i sedimenten på 

havsbotten och kan bli frisläppta vid omrörning orsakat av badturister, båttrafik, muddring och 

väder (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Det är därför viktigt att undersöka om mätbara 

mängder av koppar läcker ut i miljön, med potential för att påverkan denna negativ, på grund av 

småbåtsaktivitet längs den svenska västkusten. 

 

 

1.2  Syfte  

Syftet med vårt arbete är att undersöka koncentrationen av koppar i bottensedimenten i  

hamnar/marinor och badplatser på västkusten; från Göteborg i söder till Gullmarn i norr. Då 

antalet fritidsbåtar ökar årligen och läckage av miljöfarliga ämnen sker från båtbottenfärger vill 

vi med vår studie visa att det förekommer kopparläckage till bottensedimenten i hamnar och 

marinor längst med västkusten och att detta är ett problem som bör åtgärdas.   

  

1.3  Frågeställningar 

1. - Finns det en skillnad i kopparhalten i bottensediment mellan hamnar och badplatser? 

2.  - Finns det ett samband mellan koncentrationen koppar i bottensediment och antalet 

båtplatser i de hamnar och marinor som ingår i vår studie? 
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1.4  Avgränsningar 

Geografiskt sett har studien avgränsats från Göteborg i söder till Gullmarn i norr på den svenska 

västkusten. Krav på de hamnar och marinor vi valt ut var att de skulle ha kran och ställplats för 

vinterförvaring. Badplatserna skulle ligga i närheten av de utvalda hamnar/marinor och inte ha 

någon aktiv båttrafik. 

  

 

2   Material och metod 

 

2.1  Studiedesign  

Vi har undersökt bottensediment i hamnar och marinor för attundersöka kopparhalten där de 

finns mycket fritidsbåtar.. Detta för att se om målning av fritidsbåtar ger läckage från 

båtbottenfärger och om det sprids ner i sedimenten i hamnar och marinorna. Vi har valt ut 10 

hamnar/marinor och använt 10 badplatser som kontrollgrupp för att se om det är någon skillnad i 

kopparkoncentrationen mellan hamnar och badplatser. Provtagningslatserna var placerade 

utspritt längs med Bohuskusten, för att kontroll för geografiska skillnader. För att få ett så 

representativt resultat som möjligt så har vi tagit 5 delprover från varje punkt, från varje delprov 

tog vi 1dl sediment som vi sedan blandade och fick ut ett prov på 5dl som vi sedan analyserade 

på laboratoriet.  

 

2.3  Insamling av data 

 

2.3.1 Provtagningsplatser 
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Geografiskt har vi avgränsat oss från Gullmarsfjorden i Norr och Göteborgs hamn i söder (se fig. 

1). De krav vi har haft för våra marinor och hamnar är att dem minst skall ha en kran för att 

möjliggöra sjösättning av större fritidsbåtar och erbjuda vinterförvaring. Kontrollpunkterna 

skulle vara badvikar utan någon större båtaktivitet men  ändå ligga i närheten av en hamn eller 

marina. Vi har försökt få en så jämn spridning mellan hamnar och badvikar som möjligt längs 

med kuststräckan. 

De hamnar och marinor vi har undersökt  är  Jordfalls hamn  med 95 båtplatser, Källvikens 

marina med 255  båtplatser, Dragsmarks marina  med 300 båtplatser, Uddevalla hamn med 156 

båtplatser, Stenungssunds marina med  188 båtplatser, Myggenäs marina med 459 båtplatser, 

Marstrands hamn med 312 båtplatser, Hönö  med 470 , Björlanda marina med 2348 båtplatser  

och Lindholmen (Göteborgs hamn) med 130 båtplatser (se fig. 1).  

Våra kontrollpunkter är Kolvik, Skaftö (Sälvik), Flatö (Ängögården), Sund (Ammenäs), 

Stenungssunds camping, Stenungssundsön, Jungfruviken, Almeön, Sillvik, Hällsvik (se fig. 1). 
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Röd = Hamn/marina               Blå = Badplats  

Fig. 1: Karta över provtagningsplatser. Hämtat från Kartdata©2018 Google Sverige.  
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2.3.2  Fältprovtagning 

Provtagningen gick till på så vis att vi tog 5 sedimentunderprov i varje hamn och marina med 

hjälp av en ekmanhugg (se figur 2). Vid badvikarna användes ett par vadare för att kunna vada ut 

tills vattnet gick i brösthöjd.  Varje underprov rördes om innan 1dl sediment togs ifrån 

underprovet som sedan slogs ihop med dem andra proven från platsen till ett prov per 

provtagningsplats. Provtagningspunkterna i hamnarna valdes ut genom att utgå från kranens 

placering, där första provet togs. Sedan rörde vi oss 20-30 m från vardera sida av kranen, där 

nästa prov tog och sedan ytterligare 20-30 m bort för nästa provtagningspunkt. Det som 

påverkade vart proverna togs var hamnens fysiska utformning och hur botten såg ut, då botten 

sluttade för mycket gick det inte att ta proverna  Sedimentproverna tog genom samma procedur 

som vid hamnarna och marinorna. Sedimentproverna lades sedan i plastbyttor, märktes och 

förvarades i frysen. När vi var färdiga hade vi 5dl prov från alla  10 marinor/hamnar och alla 10 

kontrollplatser/badplatser. 

 

Fig. 2: Bild på ekmannshugg.  
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2.3.3  Kemiska analyser 

Kemiska analyser av kopparhalt utfördes på laboratoriet på Högskolan i Halmstad. Först vägdes 

minst 20 g av de våta sedimentproverna upp och lades i aluminiumformar. Dessa ställdes in i ett 

värmeskåp i 1050 C under 4 timmar. Detta fick sedan svalna och därefter vägdes torrvikten av 

varje sedimentprov. Det torra sedimentet mortlades och 1 gram vägdes upp från varje prov och 

placerades i glasflaskor. I varje glasflaska tillsatte sedan 20 ml 7 M HNO3. Proverna placerades i 

en autoklav över natten. Dagen efter filtrerades de 20 proverna med glasfiberfilter, fördes ner i 

mätkolvar och spädes med 100 ml avjoniserat vatten. Därefter analyserades varje prov i en 

atomabsorptionsspektrometer (AAS). Provet från Björlanda marina låg långt över vad AAS 

kunde analysera, då kopparkoncentrationen var för hög (se fig. 3). Vi spädde därför provet till ¼ 

(2,5ml prov späddes med 7,5ml avjoniserats vatten) och efter det kunde halten uppmätas. 

Därefterfick vi multiplicera värdet med 4 för att det skulle stämma överens med de andra 

uppmätta värdarna. 
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Fig. 3: Bilder från den kemiska analysen i laboratoriet Halmstad Högskola. 

 

2.3.4   Statistiska analyser 

Den statistiska analysen genomfördes med hjälp av dataprogramet IBS SPSS Statistics 24. Först 

testades data för normalfördelning med Kolmogorov-Smirnovs test (se bilaga 1). Vidare 

användes t-test för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan badvikar och 

hamnars/marinors kopparhalt (se bilaga 1). 

För att undersöka korrelationen så användes även IBS SPSS Statistic 24. Att vår mätdata var 

normalfördelad visste vi från tidigare test, så ett Corrilate brivariate test genomfördes direkt för 
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att se om det fanns ett samband mellan kopparkoncentration och antal båtplatser i de valda 

hamnarna och marinorna (se bilaga 2). 

 

2.4  Litteratursökning, databaser och sökord 

För sökning av vetenskapliga artiklar har främst databasen OneSearch och Web of Science 

använts. Sökord har varit; anifoulingpaint, båtbottenfärg, copper, toxicity, ocean, läckage, 

Swedish West Coast, harbour, marina, biomagnifiation 

Ett flertal vetenskapliga artiklar har hittats via referenslistan på andra vetenskapliga artiklar som 

vi använt. Då har författarens namn använts som sökord. Sökningar har även skett via 

myndigheters hemsidor och rapporter, som Havs- och Vattenmyndigheten och 

Transportstyrelsen. För att få fram antalet båtplatser för varje hamn och marinor har Google 

maps använts. Detta då det var svårt att få kontakt med ansvarig för varje plats. 

 

2.6  Utvärdering  

För att utvärdera våra resultat och för att kunna göra en jämförelse med våra uppmätta värden tog vi de 

Norska gränsvärdena (se fig.4) eftersom Sverige saknar gränsvärden för koppar i sediment i marin miljö. 

 

 

 

Tabell 1: Norska gränsvärden för koppar i sediment (Statens Forurensningstilsyn, 2007) 
 

          I           II           III          IIII              V 

CU Mg/Kg       <35       35-51       51-55       55-220       >220 
Blå:      naturligt förekommande              Orange:  kroniska effekter             Röd:   omfattande effekter 

Grön:    ingen toxisk effekt                       Lilla:     akuta effekter 
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3   Resultat 

  

3.1 Resultat med relevans för frågeställning 1 

 

Eftersom vårt P-värde blev 0,003 är det med säkerhet vi kan säga att hamnar där vi tog våra 

prover har en signifikant högre kopparkoncentration än badvikar. I samtliga sedimentprov från 

våra kontrollpunkter hamnade under detektionsgränsen för vad vårt mätinstrument klarade av att 

uppmäta. Samtliga sedimentprover från hamnarna översteg detektionsgränsen (se tabell 1).  

I samtliga sedimentprov från badplatser hamnade kopparkoncentrationen under 

detektionsgränsen för vad mätinstrument klarade av att uppmäta (se tabell 1). Detta visar att 

badplatserna vi undersökte ligger under de norska gränsvärdena. De sedimentprover som togs 

från hamnar/marinor översteg detektionsgränsen. Efter att ha jämfört dem båda grupperna mot 

varandra i SPSS så kunde det bekräftas att det fanns en signifikant skillnad i 

kopparkoncentrationen mellan hamnar/marinor och badplatser.  

 

T-testet visade P = <0,005 

 

Tabell 2: Tabell över kopparkoncentration (mg/kg Cu) för respektive provtagningsplats  

 

Hamn/marina  Cu 

(mg/kg) 
Badplats Cu 

(mg/kg) 

Jordfall 61 Kolvik < 5 

Källviken  128 Skaftö <5 

Dragsmark 15 Flatön <5 

Uddevalla 81 Sund (Ammenäs) <5 

Hönö 35 Jungfruviken  <5 

Stenungsund 122 Stenungsunds 

camping  

<5 

Myggenäs 197 Stenungsundsön  <5 

Marstrand 10 Almenäs  <5 

Björlanda  335 Sillvik  <5 

Lindholmen 109 Hällsvik <5 
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3.2  Resultat med relevans för frågeställning 2 

   

Det finns ett positivt samband mellan antalet båtar och hur höga kopparkoncentrationer 

sedimenten innehöll (se fig. 5). Korrelationstestet visade P-värdet = 0,005 och R2-värdet= 0,64 

(R-värdet=0 800**) 

 

 

 

Norska gränsvärden (Mg/kg Cu): 

Blå         (<35 ):   naturligt förekommande      Orange    (51-55) :    kroniska effekter  
Grön     ( 35-51):  ingen toxisk effekt               Lilla       (55-220):   akuta effekter 
 Röd     (  >220)   omfattande effekter 

Figur 5: Diagram över kopparkoncentration och samband mellan antal båtplatser 
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4   Diskussion 

  

Vår studie visar att det finns en signifikant skillnad mellan hamnar/marinor och badplatser och 

det i sin tur påvisar ett samband mellan hamnverksamhet och högre halter koppar i 

bottensedimenten. Provresultaten från badvikarna var dock mycket låga. Tittar man på SGU:s 

mätningar från området ligger bakgrundsvärderna för koppar mellan 21,7 mg/kg och 37,9 mg/kg 

sediment (SGU, 2013). Att de var låga har troligtvis med våra prover att göra. Proverna från 

hamnarna bestod av ackumulationsbottnar, det är bottnar där materialet ligger kvar där det låtits 

falla till botten. I kombination med detta och kornstorleken som var mycket fin (lera,silk) i 

samtliga hamnar, så kan denna typ av sediment ta upp biologiskt material i högre utsträckning än 

erosionsbottnar  där materialet hela tiden rörs om och dessutom består av en grövre kornstorlek 

(Andréasson., 2006).  

 

Björlanda marina låg dock markant högre i kopparkoncentration än de övriga, vilket gör att 

sambandet försvagas. När korrelationstestet gjordes om (se bilaga 3)utan att Björlanda marina 

var med fanns det ingen korrelation mellan hamnarnas storlek och uppmäta kopparhalter i 

sedimenten.  Att vi tog bort Björlanda marina i det nya korrelationstestet berodde på att marinan 

kan anses som en outsider på grund av att den var så mycket större än övriga hamnar.  

 

Tre hamnar/marinor där vi uppmäte låga kopparkoncentrationer var; Dragsmark marina, Hönö 

och Marstarand hamn. Tittar man på det geografiska läget för Dragsmamarina, ligger det i  

sundet mellan Flatö och fastlandet; i söder mynnar sundet ut i Koljöfjorden och i norr 

Gullmarsfjorden. Detta sund är en del av Malöströmmar som fått namnet från att var sjätte 

timma, när tidvattnet byter riktning, så sätter vattnet en väldig fart. Detta gör att kopparen sprider 

sig med hjälp av vattnet över ett större område- vilket i sin tur leder till minskad 

kopparkoncentration i hamnen. Hamnarna på Hönö och Marstrand är båda belägna i det yttre 

pärlband av öar som sträcker sig längs med Västkusten. Precis utanför detta pärlband finns 

Kattegatt och ännu längre bort Danmark. Hönö och Marstrand hamn är belägna i ett utsatt läge 
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för väder och vind vilket också resulterar i mer spridning av koppar, därav lägre halt i själva 

hamnen. Tittar man på istället på Myggenäs marina som hade väldigt höga värden i relation till 

hur stor hamnen är så kan det istället bero på att den ligger i en skyddad vik, där det kan tänkas 

att det är inte lika mycket vattenrörelser som i ovan nämnda hamnar. Det är alltså möjligt att 

hamnar i samma storlek släpper samma mängd koppar, men att vattnets rörelse i vissa hamnar 

sprider ut kopparkontaminering mer än i andra. 

 

Vi valde att ta våra prover med Ekmanhuggare men det finns flera andra metoder som tar djupare 

ner in sedimenten. Genom att ta prover längre ner i sedimenten skulle vi få en bättre historisk 

bild av kopparhalten. Dock finns problemen med dessa är att det inte går att ta på djupare vatten. 

Den kopparhalt i sedimentet som vi uppmätte har troligtvis tillkommit de senaste åren. Men det 

visar ju i sin tur att det förekommer ett kopparläckage från hamnar och marinor i dag. Vidare 

fann vi ett samband mellan antal båtplatser oh kopparkoncentration. Björlanda marina som 

uppmätte högst kopparkoncentration, hade även mest båtplatser, och det bör styrka att målning 

av fritidsbåtar med marknadens båtbottenfärger ger ett läckage av miljöfarliga ämnen som 

sprider sig till havet. Eklund et al. (2016) har gjort en liknande studie som vår; 

sedimentprovtagning i hamnar längst med västkusten. Deras resultat visade som vårat, att det 

finns signifikant kopparhalt i bottensedimentet i ett flertal hamnar längst med kusten och att 

källan till denna kontamination bör vara läckage från båtbottenfärg. De hade bland annat i 

hamnarna Göteborg, Björlanda och Marstrand som provgrupp. Göteborg och Björlanda fick 

liknande värden som vårt resultat, medan de uppmätte  mycket högre värden i Marstrand. 

Hypotes till vad detta beror på kan vara att Marstrands hamn är uppdelad i tre bassänger och vi 

kan helt enkelt gjort våra mätningar i olika bassänger (Eklund et al., 2016). 

 

Makroalger är en viktig del i havets ekosystem och då främst som barnkammare för fiskyngel, 

bör det få en negativ effekt i flera delar i ekosystemet när koppar hämmar dess tillväxt (Eklund et 

al., 2010). Mindre makroalger på havets botten, mindre fiskbestånd och vilket i sin tur kommer 

påverka uppåt i näringskedjan. Tillslut kommer människan känna på det med minskad fångst och 

då med ekonomiska konsekvenser. Det hela blir en ond cirkel med konsekvenser för människan, 
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trots att det är vi som skapat den. Koppar är biomagnifierande vilket menas att det rör sig uppåt i 

trofiska nivåerna. Höga kopparhalter kan dock påverka fisken sekundärt innan den själv 

egentligen hinner påverkas. I och med att många alger är känsliga för  koppar kan fisk och 

mollusker behöva migrera i brist på föda innan dem själva har fått i sig skadliga nivåer av koppar 

(Morrisey et al., 1995). Höga kopparhalter i sediment begränsar alltså för vad som kan leva i 

området och har en stor påverkan på biotiska mångfalden (Rygg, 1985) 

 

I dag finns det föreskrifter och regler för vad för sorts båtbottenfärg som får användas på 

västkusten (Kemikalieinspektionen, 2018) men frågan är hur tillsynen ser ut? Då vi hittade 

kopparkoncentrationer i bottensedimentet som bör ha tillkommit de senaste åren, är det troligen 

att en stor mängd koppar kommer från läckage av båtbottenfärg som används på dagens 

fritidsbåtar. Vi anser att man bör upplysa båtägare om alternativa metoder för att få bort påväxt 

på skrovet. Det finns en mängd mekaniska metoder bland annat högtrycksspolning på land över 

spolplatta med rening (Svenska båtunionen, 2018).  

En kontinuerliga kontroll i de större hamnarna och marinorna längst med västkusten anser vi 

också skulle vara bra. Detta för att se att de restriktioner och regler som finns följs. Man bör även 

se över en utfasning av båtbottenfärger innehållande biocider sker i närliggande tid, och tillslut 

att dessa förbjuds helt. Men ett direkt förbjud tror vi inte skulle fungera, då många säkerligen har 

kvar gammal färg som de fortsätter använda. Många tror vi är ovetna om att båtbottenfärgen 

läcker miljöfarliga ämnena som sprids i havet och dess effekter på växter och organismer där. 

Mer information till fritidsbåtägare borde få effekten av att fler kommer välja andra metoder för 

bekämpning av påväxt av bland annat alger och havstulpaner. 

 

  

5  Slutsatser 

För att nå miljömålet " Hav i balans och en levande kust och skärgård" krävs det insatser 

eftersom det sker en spridning av miljögifter från båtarna. Det finns många intressenter; 

kommuner, verksamhetsutövare och privatpersoner som har ett gemensamt ansvar att hitta nya 

lösningar som kan ersätta båtbottenfärgerna. Kommunerna har ett ekonomiskt intresse av att ha 
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kvar fritidsbåtarna då båtturismen genererar mycket pengar runt i kring. Verksamhetsutövarna 

för de olika hamnarna och marinorna är helt beroende av att fritidsbåtar får vara kvar och för 

privatperson är det viktigt ur rekreations perspektiv. Då vår studie visar att det sker ett läckage av 

koppar i hamnar/marinor och att studier visar att det påverkar miljön negativt bör båtbottenfärg 

fasas ut från den svenska marknaden. Detta kan ske genom ekonomisk stöttning från kommuner för 

att installera exempelvis nya lösningar för att minska påväxt på fritidsbåtar, mer krav och kontroller för 

att få bort att lagar och regler inte följs gällande användandet av bottenfärgen och det krävs mer 

information till fritidsbåtägare om hur båtbottenfärgen påverkar miljön för att de ska välja andra metoder. 

Det finns nya lösningar bland annat skrovborstar som fungerar ungefär som en biltvätt på macken fast för 

båtbotten. Dem roterande borstarna tar mekaniskt bort påväxt av alger och havstulpaner från båtbotten. En 

annan metod är skrovdukar som du kör upp båten på dessa dukar lägger sig mellan båten och vattnet så att 

inget kan växa på båtbotten dock är dessa installationer dyra så ekonomisk stöd från antingen kommuner 

eller i regionala projekt skulle innebära ett alternativ istället för båtfärger.  
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7.  Bilagor 

 

7.1  Bilaga 1  

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test 

  

 
 

 
VAR00004 

N  20 

Normal Parametersa,b Mean ,5968 

 Std. Deviation ,87909 

Most Extreme Differences Absolute ,251 

 Positive ,251 

 Negative -,249 

Test Statistic  ,251 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,002c 

a. Test distribution is Normal.   

b. Calculated from data.   

c. Lilliefors Significance 
Correction. 

  

 

Testet visar att våran data är normalfördelad (p<0,005). 

 

 T-test 
Group 
Statistics 

     

 
 VAR00007 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00004 ,001 10 1,1935 ,91656 ,28984 

 2,00 10 ,0000 ,00000 ,00000 

 

 



   
 

20 
 

Independen
t Samples 
Test 

          

 
 

 Levene's 
Test for 
Equality 
of 
Variances 

 

t-test for 
Equality 
of Means 

      

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen
ce 

Std. 
Error 
Differen
ce 

95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 

 

         Lower Upper 

VAR00004 Equal 
variances 
assumed 

8,812 ,00
8 

4,118 18 ,001 1,19351 ,28984 ,58458 1,80244 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

 
 

 
 

4,118 9,00
0 

,003 1,19351 ,28984 ,53784 1,84918 

 

Testet visar att marinorna/hamnarna där vi tog våra prover hade en signifikant högre kopparhalt i 

sedimenten. 
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7.2  Bilaga 2 

 

Corrilation brvariate test  

Correlations    

   VAR0000
1 

VAR00002 

VAR00001 Pearson 
Correlation 

1 ,800** 

 Sig. (2-tailed)   ,005 

 N 10 10 
VAR00002 Pearson 

Correlation 
,800** 1 

 Sig. (2-tailed) ,005   

 N 10 10 
**. Correlation is 
significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

   

 

Korrelationstest som bevisar sambandet mellan antalet båtplatser och koncentrationen koppar i 

bottensediment.   

 

 

 

Korrelationstestet i grafisk utformning. Samband mellan antalet båtplatser 
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Bilaga 3 

 

Korrelationsanalys utan Björlanda marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 VAR00005 VAR00004 

VAR00005 Pearson Correlation 1 ,052 

Sig. (2-tailed)  ,894 

N 9 9 

VAR00004 Pearson Correlation ,052 1 

Sig. (2-tailed) ,894  

N 9 9 
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Korrelationsanalysen visar att när man tog bort mätvärdena från Björlanda hamn så fanns det längre 

inte något samband mellan antalet båtar och kopparkoncentrationen i sedimenten   
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