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Det är inte bara marinor som innehåller 
höga halter av tributyltenn från båtbot-
tenfärger. Det giftiga ämnet finns även i 
naturhamnar. I Södermanland har läns-
styrelsen tagit prov på sediment i vikar, 
från småbåtshamnar och i mer eller min-
dre välbesökta naturhamnar. tBt och 
MBt påvisades i samtliga prov, vilket är 
anmärkningsvärt. Ämnena är bevisligen 
spridda längs hela Södermanlands kust.

■ I de grunda vikarna, där vi helst lägger 
till med våra båtar, lever kräftdjur, småfisk 
och andra smådjur i algerna och på bott-
narna. Sådana vikar brukar kallas för 
havets barnkammare, eftersom många 
fiskar tillbringar sin yngelperiod i dessa 
grunda och högproduktiva områden. 
Uppväxten är den känsligaste tiden för de 
flesta djur. Det är då påverkan av miljögif-

ter ger de största skadorna. Gifterna kan 
förstöra utvecklingen av viktiga organ eller 
fortplantningen. 

vikar undersökta
Eftersom de grunda vikarna är så viktiga 
för livet i Östersjön ville vi undersöka hur 
påverkade de är av gifter från båtbottenfär-
ger. Vi valde ut sju vikar som används som 
naturhamn i större eller mindre utsträck-
ning. Två vikar där inga båtar brukar lägga 
till valdes ut som referenser. Dessutom togs 
prover i tre småbåtshamnar, där påver-
kan förväntades vara stor. Sedimentprov 
togs i ett djupt parti i vikarna. De översta 
två centimetrarna av tre till fyra proppar 
användes till ett blandprov. De ämnen som 
analyserades var koppar, zink, irgarol och 
organiska tennföreningar. Den här artikeln 
behandlar bara tributyltenn (TBT) och 

dess nedbrytningsprodukter. Resultat av 
koppar och zink uppvisar liknande möns-
ter som TBT. 

Spridda längs hela kusten
Tributyltenn och dess nedbrytningspro-
dukter påvisades i samtliga prov. Högst 
halter påvisades i sedimenten från två av 
småbåtshamnarna i Trosa och Oxelösund 
samt två populära naturhamnar i Askö 
respektive Stendörrens naturreservat. 
Enligt norska bedömningsgrunder var 
halten i Oxelösunds fiskehamn mycket hög, 
i Nyköpings och Trosa småbåtshamnar 
och i Stendörrens naturreservat hög. För 
övriga vikar var halterna måttliga, förutom 
för en av referenserna och en vik på Askö 
där det var låga halter. På Askö uppmättes 
däremot den tredje högsta halten av MBT, 
vilket tyder på att TBT-halten tidigare varit 

tbt finns i sediment 
längs hela Sörmanlandskusten
SOFI NOrDFelDt, lÄNSStyrelSeN I SÖDerMaNlaNDS lÄN

halterna av tennorganiska föreningar är höga till 
och med i Stendörrens naturreservat.
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hög även där. I alla vikar fann vi en större 
andel av nedbrytningsprodukterna än av 
TBT, vilket kan tyda på att nedbrytning 
sker och att en minskning av spridningen 
av TBT sker. 

Det är anmärkningsvärt att tennorga-
niska föreningar påvisats i alla prov. Dessa 
ämnen är bevisligen spridda längs hela 
Södermanlands kust i både välutnyttjade 
vikar och i mindre frekventerade vikar. 
Hur stora de ekotoxikologiska effekterna 
är i respektive vik ger inte denna under-
sökning svar på, men eftersom gränsen för 
när inga effekter kan förväntas ligger långt 
under detektionsgränsen kan djurlivet i alla 
vikarna antas vara negativt påverkat. 

tvätt ett bra alternativ
Ett bra alternativ till att måla sin båt med 
giftiga färger är att tvätta av båten några 
gånger under sommaren. På östkusten är 
det viktigast att tvätta strax efter att havs-
tulpanerna har satt sig. Havstulpanerna 

känns då som små knottror på båten. Har 
man en liten båt går det lätt att ordna det 
själv. En större båt kan vara enklast att åka 
med till en båtbottentvätt som finns på allt 
fler platser. S

lÄStIPS

Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåts-
hamnar - Organiska tennföreningar, koppar, zink, 
zinkpyrition och irgarol i ytsediment. Länsstyrelsen 
i Södermanlands län, rapport 2007:11.

fi Måttliga halter av tributyltenn (tBt) från båtbottenfärger har uppmätts i många naturhamnar längs Sörmlandskusten. I det populära naturreserva-
tet Stendörren har till och med höga halter uppmätts. högst är halterna i småbåtshamnarna. Klassningen på kartan gäller endast tBt. MBt och DBt 
är nedbrytningsprodukter av tBt. halter anges i µg per kilo torrsubstans.
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HALTER AV TENNORGANISKA FÖRENINGAR LÄNGS SÖRMLANDSKUSTEN

fi en båtbottentvätt fungerar ungefär som en biltvätt. Några hamnar längs kusten erbjuder denna 
service, t.ex. i trosa.
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