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FÖRORD 

Examensarbetet är utfört vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm vid institutionen 
Kemiteknik, avdelningen för Industriell Ekologi. Arbetet ingår som en kurs inom utbildningen 
magisterexamen i kemi med inriktning industriell ekologi, 60 p. Omfattningen är 20 p, vilket 
motsvarar drygt 20 veckors heltidsstudier, vilka verkställts under hösten 2004 och början av 
våren 2005. Mikael Eriksson, Miljöbyrån, Structor och Björn Frostell, Industriell Ekologi har 
varit handledare för arbetet och Björn Frostell har också varit examinator. 

Främst vill jag tacka Åke Granmo vid Kristineberg Marina Forskningsstation, Bo Jansson vid 
tillämpad miljövetenskap, Stockholms Universitet och Kurt Haglund vid 
Kemikalieinspektionen samt Hans Blanck vid Göteborgs Universitet för alla svar på frågor 
samt all övrig information och hjälp. Jag vill tacka Björn Frostell för all den nedlaga tiden och 
för konstruktiv kritik samt korrekturläsning. Mikael Eriksson vill jag tacka för 
korrekturläsning och svar på frågor. Utan att nämna eller glömma någon vill jag tacka alla 
som har bidragit med kunskap. Jag vill också visa min tacksamhet till min familj som har 
korrekturläst och hjälpt mig på andra sätt genomföra detta. 

Examensarbetet behandlar båtbottenfärger och beskriver historik samt applikation och 
användning av färger innehållande bisTributyltennoxid (TBTO). Båtbottenfärger innehåller 
substansen TBTO, vilket i direktkontakt med vatten bildar Tributyltenn (TBT). Substanserna 
kan i litteraturen sammanblandas. Båtbottenfärger innehållande TBTO var tidigare 
dominerande bland biocidmedel. Det har förändrats bland annat på grund av ämnets 
potentiella risk att medföra reproduktionsbrister hos främst vattenlevande organismer. 
Litteraturstudien avser att sammanställa befintligt material och därmed visa inom vilka 
områden det finns kunskapsluckor som kräver ytterligare forskning eller undersökning. 
Vidare forskning kan bättre beskriva tillståndet i miljön relaterat till eventuella och potentiella 
miljö- och hälsorisker i samband med TBT och båtbottenfärger. Arbetet försöker visa att trots 
förbud mot användning är problemet ännu inte löst, vilket borde vara av allmänt intresse på 
grund av risken för påverkan på människan.  

Jag är ensam ansvarig för examensarbetets innehåll. 

Stockholm den 29 September, 2005 

 

Emma Jonsson, 

studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan 
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ABSTRACT 

Antifouling paint containing the biocide bisTributyltinoxide (TBTO) has been used since 
1960 to reduce the occurrence of fouling on hulls on boats/ships. January 1st, 2003 the 
antifouling paints containing TBTO were prohibited. This ban covered all use of paint 
containing the substance TBTO. The ban was introduced because of alarming observations 
such as development of imposex in aquatic non-target organisms. Imposex is the imposition 
of male sexual characteristics on mainly female marine snails and occurs due to exposure to 
Tributyltin (TBT). Reproductive failure could be a consequence. After restrictions of TBTO, 
the substance has become less common in the environment. Despite this, the United Nations 
Specialized Agency is worried. The substance still exists in the environment and will affect 
the ambient nature. Above all, there is TBT in sediment and in water which may have an 
effect on organisms living in water. As a consequence of this, TBT will also be transferred to 
both biota and food. TBT has been observed in fish as well as in shellfish. The substance is 
bioaccumulating, which means that the substance will concentrate in lipofilic tissue. TBT will 
for example be stored in the liver. In consideration of this, organisms living in the water are 
able to transport the substance further on, in the food chain. Bearing this in mind, the human 
being at the top of the food chain is not without danger. According to the literature, the 
substance will not be biomagnified to a large extent, indicating that the risk for human beings 
is limited. Tests carried out in Japan show that daily ingestion of TBT is clearly detectable in 
humans. A risk for the humanity can therefore not be fully discharged. Further investigations 
are needed in order to left out that the negative outcomes exist which are frequently asked for 
in chemical reports regarding the subject. 
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SAMMANFATTNING 

Båtbottenfärger innehållande biociden bisTributyltennoxid (TBTO) har använts sedan 1960-
talet för att minska förekomst av beväxning på skepp/båtskrov. Den första januari 2003 
förbjöds båtbottenfärger innehållande TBTO i Sverige. Det innebär att all användning av 
färger innehållande substansen är förbjuden. Förbudet infördes beroende på alarmerande 
observationer som utveckling av imposex hos vattenlevande organismer som inte var 
tilltänkta att påverkas. Imposex är utskjutning av manlig könsdel på kvinnlig främst 
vattensnigel och orsakas av exponering för Tributyltenn (TBT). Konsekvenserna kan bli störd 
reproduktionsförmåga. Efter restriktionen förekommer ämnet mindre i miljön. Trots detta 
finns oro hos FN-organ. Fortfarande existerar ämnet i miljön och påverkar omgivande natur. 
Framförallt finns TBT i sediment samt i vatten vilket ännu kan medföra effekter hos 
vattenlevande organismer. Som en konsekvens av detta existerar TBT även i både biota och i 
föda. TBT har observerats i främst fiskar och skaldjur. Ämnet är bioackumulerande, vilket gör 
att substansen ansamlas i lipofila kroppsvävnader. TBT lagras bland annat i levern. 
Vattenlevande organismer kan därmed föra ämnet vidare i näringskedjan. Eftersom 
människan räknas som toppkonsument kan inte en risk uteslutas, med hänsyn till 
näringskedjan och biomagnifikation. Enligt litteraturen biomagnifieras inte substansen, vilket 
förhoppningsvis kan innebära en mindre fara för människan. Undersökningar gjorda i Japan 
visar att ett dagligt intag av TBT är mätbart i människan. En liten risk för mänskligheten kan 
därför inte uteslutas. För att kunna utesluta att negativa effekter existerar krävs vidare 
undersökningar, vilket också flertalet rapporter i ämnet efterfrågar  
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ORDLISTA 

Absorption: Upptagning och inneslutning av ämne  

ADI: Acceptabelt dagligt intag 

Adsorption: Upptagning av ämnen på ytan 

Advektion:  Grundvattnets in- och utflöde genom bottensediment, kan ha 
betydelse i grovkorniga sediment. 

Antifouling:  Beväxningshindrande medel 

Autotrofa:  Självförsörjande 

Behörighetsklasser: Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser 1-3. De olika 
klasserna omfattar medel som får användas: 
Klass 1: endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd 
Klass 2: endast för yrkesmässigt bruk  
Klass 3: av allmänheten och är relativt ofarliga vid förtäring av liten 
mängd 

Bioackumulering:  Kontaminering tas upp av organismer direkt genom exponering eller 
genom konsumtion av näring innehållande den kontaminerade 
substansen. Ämnets koncentration är då högre i organismen än i 
omgivningen  

Biocid:  Betyder livdödare. Dödligt gift med förmåga att döda organismer, 
samlingsnamn för: herbicid (växtgift), insekticid (insektsdödande) 
och fungicid (svampdödande) med flera 

Bionedbrytning: Processen där ett ämne nedbryts för att användas som näringsämne 
för en särskild mikroorganism. Processen begränsas av temperatur, 
näringsämnen och syretillgång 

Biokoncentration:  Processen där ett ämne absorberas från vatten och ackumuleras. 
Ämnets koncentration ökar i organismen till nivåer högre än i 
omgivande vatten 

BCF: Biokoncentrationsfaktor, anger förhållandet mellan koncentrationen 
för ett ämne i en organism och koncentrationen i omgivande vatten 

Biomagnifikation:  Ett bioackumulerat ämnes ökande koncentration i kroppsvävnader 
längs näringskedjan, ämnet anrikas därmed längs med trofiska nivåer 

Biota: Alla levande varelser 

Biotillgänglighet:  Ett ämnes benägenhet att upptagas och distribueras i organismer 

Bioturbation:  Omrörning och transport av sediment med hjälp av sedimentlevande 
organismer, vanligast i marina vatten och sker mest frekvent under 
sensommaren 

Browns rörelse:  Förflyttning av mikroskopiska partiklar, både organiska och 
oorganiska föreningar, i vätska som orsakas av effekten av 
molekylens omkringsvävande vätska  

Cyanobakterier: Blågrönalger som är encelliga och kan binda luftens kväve (N) 

DBT: Dibutyltenn 
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Dermal:  Ansamlas på huden 

Detritus: Dött organsikt materiel i vattenmiljö 

EAC:  Ecotoxicological Assessment Criteria, indikerar maximal säker nivå 
av en förorening i miljön  

Endogen:  Kroppseget ämne 

Epifyt:  Växt som inte har rötter i jorden utan lever på annan levande växt, 
men parasiterar inte genom att den genererar sin egen energi.  

Epifytisk:  Trädlevande 

Gastrointestinal:  Som har med mag-tarmkanalen att göra 

Fouling. Beväxning 

Heterotrofa:  Icke självförsörjande 

Hydrofil: Vattenälskande (fettbortstötande) 

Imposex: Förekomst och utveckling av manliga karakteristiska könsdelar hos 
kvinnliga organismer oftast vattensniglar. Orsakas främst av 
substanser som TBT(O). 

Inhiberar: Hämmar 

In-Situ: Genomförs eller observeras verklig miljö 

In-Vitro:  Genomförs utanför den levande kroppen ofta i provrör 

In-Vivo: Sker i levande kropp 

KemI: Kemikalieinspektionen 

Litoral: Strandzon i hav eller sjö 

Lipofil: Fettälskande (vattenbortstötande) 

Lymfocyt: Är en kategori av leukocyter (vita blodkroppar) som är viktiga i 
försvaret mor alla typer av mikroorganismer och i försvaret mot 
cancerceller 

Lymfknut: Innehåller ett stort antal makrofager och lymfocyter, som är viktiga 
för organismens försvar mot främmande substanser. Större lymfkärl 
passerar genom lymfknutor 

Makroorganismer: Djur och växter som är producenter i en näringskedja 

MBT: Monobutyltenn 

Mikroorganismer: Djur och växter som inte kan ses med blotta ögat och är producenter 
eller nedbrytare 

Nedbrytare: Heterotrofer som livnär sig av döda växter, växtdelar och döda djur. 
Nedbrytare frigör organiska föreningar och ämnen som de gröna 
växterna kan använda, ur det döda organiska materialet 

NOAEL:  No Observed Adverse Effect Level, innebär nivån för ingen 
observerad ofördelaktig effekt 

Non-target organism Icke målarter - biarter som påverkas utan planerad effekt  

Näringskedja: En serie av organismer i ett ekosystem genom vilken energi och 
material vandrar stegvis genom olika nivåer  
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Organism: En djurindivid eller växt som har skiftande delar som fungerar 
tillsammans som en helhet för att uppehålla liv och dess aktiveter  

OTC:  Organo Tin Compounds/Tennorganiska föreningar  

Pelagial:  Det fria vattnet i sjö eller hav 

Persistent:  Långlivade 

Pesticid:  Gift som dödar av människan oönskade organismer 
(bekämpningsmedel) 

Plankton: Samling av mikroorganismer som fritt svävar i vatten. Fytoplankton 
är primärproducenter som använder klorofyll, oorganiska ämnen (N) 
för att omvandla tjänlig energi. Zooplankton är mikroskopiska 
organismer som äter andra plankton. 

Primärproduktion: Nybildning genom fotosyntes av organiskt material eller mängden 
producerat material 

Predator: Djur som livnär sig genom att äta andra djur 

Producent: Organism som nybildar organisk substans 

Profundal: Djupområde och bottenområde i hav eller sjö som bebos av 
heterotrofa organismer 

Protozoa:  Encellig, icke fotosyntetisk eukaryot (cell som innehåller en 
membranbunden kärna) som saknar cellvägg av polysackarid 

Radiärsymmetriska: Organismer som saknar bak- eller framända 

Resuspension:  Omblandning av porvatten och partiklar p.g.a. bottenlevande 
organismer 

Sekundärproduktion: Bildning av organiskt material genom utnyttjande av material som 
bildats vid primärproduktion 

Substitutionsprincipen: Kallas också produktvalsprincipen och innebär att tillverkare, 
importörer ska så långt som det är rimligt välja ämnen som ger så 
liten risk som möjligt  

TBT: Tributyltenn 

TBTO: bisTributyltennoxid (TBT(O)) 

TDI:  Torerabelt dagligt intag 

Teraton: Fosterskadande 

Thymus: Brässen och kallas kroppens lymfatiska organ. Innehåller lymfvävnad 
och är platsen där lymfocyter mognar 

Toxisk: Giftig 

Tonnage: Den uppsättning fartyg som ägs av ett rederi 
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1. INLEDNING 
Tributyltenn (TBT) förekommer i naturen, trots förbud mot användning av TBTO-
innehållande båtbottenfärg.  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet i ett större perspektiv är att utöka kunskapen om TBT-föreningar och dess 
relaterade effekter. Arbetet söker påverka användandet av båtbottenfärger innehållande TBTO 
och att öka förståelsen för att ämnet kan påverka omgivande miljö samt att mer forskning 
behöver initieras.  

1.2 Målsättning 
Målet med arbetet är att söka kunskaper om spridning, omsättning, ackumulation och 
biomagnifikation samt miljöeffekter av TBT och med detta relaterade föreningar med hänsyn 
tagen till det förbud mot användning av båtbottenfärger innehållande bisTributyltennoxid 
(TBTO) som infördes år 2003 i Sverige.  

1.3 Frågeställning 
Finns kvarvarande former av Tributyltennoxid (TBTO) i miljön som kan innebära potentiell 
effekt, vilket ger anledning till att ytterligare studera och utvärdera miljöpåverkan av TBT-
föreningar? 

1.4 Omfattning 
Sammanställa och utvärdera befintlig information om båtbottenfärger innehållande TBTO om 
dess användning, restriktioner, ämnets förekomst i miljön och påverkan samt kunskapsluckor 
om potentiella TBT-effekter. 
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2. BESKRIVNING AV BÅTBOTTENFÄRGER 

2.1 Allmänt om båtbottenfärger 

Båtbottenfärger syftar till att förhindra algbildning på strukturer under vatten och kallas 
skeppsbottenfärger eller antifoulingfärger (A/F)/antifoulingprodukter och benämns i vanligt 
tal för båtbottenfärger.  

Båtbottenfärger innehåller giftiga substanser mot påväxt av olika slag. Påväxten bemästras 
genom att applicera båtbottenfärger innehållande olika toxiska substanser på båtens skrov. 
Giftiga substanser är inbyggda i färgskikt och läcker ut genom diffusion. Färgen innehåller ett 
ämne som verkar som biocid. Antifoulingfärgers effektivitet är nära besläktad med toxicitet 
för vattenlevande organismer enligt Hans Blanck, vid Göteborgs Universitet. Vidare menar 
han att det är osannolikt att endast oönskade påväxtorganismer skulle påverkas av giftiga 
båtbottenfärger. Båtbottenfärgers prestation påverkas av vattnets kondition och kemiska 
reaktioner och diffusionsfenomen är de huvudsakliga mekanismerna (Yebra et.al., 2004). 

Östersjön som är ett ungt hav ur ett evolutionärt perspektiv (Persson & Skoog, 1995) löper 
stor risk att påverkas eftersom många båtar målade med TBTO-innehållande färger har gått 
och fortfarande troligtvis går i havet. Organismer anpassar sig fortfarande till låg salthalt som 
varierar mellan 15 ‰ i de södra delarna till nästan sötvatten i de nordligaste delarna. 
Organismer lever under stress och är känsliga mot ytterligare påfrestningar som föroreningar 
(Karlsson och Karlsson & Eklund, 2004). Detta kommer att behandlas under 2.2.  

Båtbottenfärger eller Antifoulingprodukter faller under rubriken bekämpningsmedel och är 
avsedda för att motverka påväxt på undervattensytor och sorteras under bestämmelserna i 
förordningen (1985:836 ändrad: 1998:947) om bekämpningsmedel (Lindgren et.al., 1998 och 
KIFS 1998:947). Bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel är enligt KemI produkter som 
har tagits fram särskilt för att bekämpa någon typ av djur, växt eller mikroorganism. För 
kemiska produkter och biotekniska organismer finns krav på godkännande som innebär att de 
är specialreglerade produkter. Bekämpningsmedel är uppdelade i biocidprodukter och 
växtskyddsmaterial i enlighet med två EG-direktiv 98/8/EG respektive 91/414/EEG 
(www.kemi.se, 2004-10-20).  

Båtbottenfärger faller under titeln övriga biocidprodukter. Biocidprodukter används i olika 
sammanhang för att motverka skadliga organismer. Biocidprodukter som släpps ut på 
marknaden bedöms av KemI (www.kemi.se, 2004-10-20).  

2.2 Algpåväxt – beläggning på skrov 

Alla lediga stillastående ytor under vattenytan koloniseras av vattenlevande organismer. Ytan 
kan koloniseras av bakterier, kiselalger eller andra mikroskopiska växt- och djurarter. Dessa 
kallas med ett samlingsnamn för biofilm (naturskyddsföreningen) som består av 
mikrokolonier. Mer än 99 % av alla bakterier i naturliga och industriella miljöer existerar i 
form av en biofilm och inte som fritt flytlevande organismer (McKane & Kandel, 1996). 
Fastsittande djur som med speciella anpassningar ”tilldelas” näring med hjälp av 
vattenströmmar. Att sitta fast på land skulle på grund av detta och nedanstående information 
vara omöjligt. Trots särskilda anpassningar för att sitta fast, slits många djur bort, vilka utgör 
en viktig föda för vattenlevande djur (Persson & Skoog, 1995). 
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Bild 1: Bilden visar ett bälte av grönalger i Östersjön  

Biofilmen har också stor betydelse för andra arter av mikrober. Mikroorganismer inbäddas av 
en organisk polymer producerad av mikrober i biofilmen. Organismerna får i och med detta 
större tillgång till syre, näring, vatten och växer därmed fortare samt är skyddade mot gifter 
och ultraviolett strålning. Förutom vad ovanstående text beskriver, spelar mikrober en stor roll 
för ekosystemet då de donerar energi till andra organismer inom ekosystemet (McKane & 
Kandel, 1996).  

Biofilm är också förknippad med destruktion av användbara redskap eller produkter samt 
riskfulla sjukdomar. Den mest förekommande biofilmen som kan ställa med till problem för 
människan är plack på tänder. Plack är en nödvändig förutsättning för karies (McKane & 
Kandel, 1996).  

Andra arter som sätter sig på skrov kan vara trådalger, nässeldjur, havstulpaner, musslor, 
mossdjur samt skeppsmask. Havstulpaner tillsammans med havsanemon och sjölilja fick 
namn som växter tack vare sitt utseende som radiärsymmetriska (Persson & Skoog, 1995). 
Trådalger utgörs främst av grönslick och tarmtång. Nässeldjur kallas också hydroider och kan 
bilda förgrenade, trådformiga kolonier som är brungrå eller gulvita. Havstulpaner är kräftdjur 
som främst förekommer på västkusten där de finns i flera arter, endast en art finns på 
ostkusten, Östersjön. 

Olika vattenkvaliteter och temperatur producerar olika typer av arter av beväxning. Skillnaden 
i påverkan kan vara ganska stor även inom ett begränsat område, ofta på grund av utlopp, 
föroreningar, tillrinning från åar och vattendrag, vattnets omloppsrörelse, skugga från berg, 
träd eller byggnader som reducerar solbelysning kan också påverka. Arten som ger upphov till 
beväxning på båtskrov är främst havstulpan (Balanus improvisus).  

Under juli månad släpps första och vanligen enda omgången av frisimmande larver i 
Östersjön. På västkusten släpps larver kontinuerligt från juli till september. Musslor är 
blötdjur och lever huvudsakligen i bottensediment eller på hårdbotten. Musslor utgör inget 
beväxningsproblem på båtar i Östersjön. Mossdjur även kallade bryozoer är små organismer 
som bildar kolonier med flera hundra individer. Skeppsmasken är ett stort problem för 
träbåtsägare beroende på att djuret borrar sig in i träet och förstör det. Masken finns utmed 
västkusten och i södra Östersjön (naturskyddsföreningen). Organismer som deltar i marin 
biofouling/beväxning är främst vidhäftande eller fastsittande organismer som existerar 
naturligt i grunda vatten längs kusten. Ungefär 2000 arter har identifierats (Yebra et.al., 
2003).  
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Figur1: Primärproduktionens förlopp under året av planktonalger och mängden djurplankton i 
relation till mängden näringsämnen (främst kväve och fosfor) och solljus. 

I saltvatten är problemet med beväxning som störst, men det förekommer även i bräckt vatten 
eller i sötvatten (Naturskyddsföreningen). Att beväxning är kraftigare i saltvatten kan bero på 
många faktorer, främst av den omfattande energikrävande process som krävs för att leva i 
sötvatten. Organismer som lever i saltvatten är omgivna av vatten som innehar en 
jonkoncentration som bättre motsvarar de vattenlevandes egna kroppvätskors 
jonkoncentration i jämförelse med organismer som lever i sötvatten. En energikrävande 
osmosreglering krävs därmed för organismer levande i sötvatten. Osmosreglering är troligen 
en förklaring till att marina organismer har svårare att leva i sötvatten.  

Organismer som lever i saltvatten är även större i storlek vilken kan göra problemet med 
beväxning större. Att saltvattenlevande organismer är större kan bero på dels att havsvatten 
transporterar näringsämnen till fastsittande organismer och dels att organismer i sötvatten 
utnyttjar sin energi till nämnd osmosreglering. Havsvatten har en relativt konstant temperatur 
och innehar näringsämnen som med hjälp av havsströmmar och vågrörelser kan transporteras 
till fastsittande organismer. Miljön i sötvatten kan vara missgynnande för växter och djur. 
Sjöar är beroende av att näringsämnen transporteras med regn, mark- och grundvatten från 
jordarter eller annan markanvändning i omgivningen. Organismer levande i sötvatten måste 
omfördela energi via osmosregleringen. Därmed blir mindre kvar till tillväxt (Persson & 
Skoog, 1995).  

På grund av den fysiologiska stressen som existerar i bräckt vatten tål även organismer i dessa 
vatten gifter sämre (Persson & Skoog, 1995).  

Problemet med påväxt är som berörts störst i saltvatten (Naturskyddsföreningen). Detta kan 
bero på att organiska molekyler som polysackarider, proteiner, proteaglykaner samt 
oorganiska föreningar ackumuleras till ytor och ger upphov till ovannämnda biofilm. 
Processen styrs av fysikaliska krafter som Browns rörelse (se förklaring under ordlista) 
elektrostatiska interactioner och van der Waals krafter (McKane & Kandel, 1996). Enligt Åke 
Granmo (muntlig kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04) sker snabbare bindning mellan 
organism och yta med stigande salthalt.  
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2.3 Användning av båtbottenfärger 

Vattenorganismer som konkurrerar om tillväxtplatser fäster på olika slags ytor under 
vattenlinjen. Därmed blir båtar som sjösätts beväxta med olika djur- och växtorganismer. 
Beväxningen bildar en beläggning som ökar båtens vikt och därmed friktionen mot vattnet 
(Yebra et.al., 2003). En större friktionsökning bidrar till reducerad hastighet och ökad 
bränsleförbrukning vid motordrift (Naturskyddsföreningen). Enligt litteraturen kan 
bränsleförbrukningen öka upp till hela 40 % (Yebra et.al., 2003). Intresset för båtbottenfärger 
och deras positiva egenskaper styrs främst av ekonomiska och praktiska faktorer. De 
användes för att minska bränsleförbrukning och friktionsökning.  

Påväxthindrande system är beläggning, färg, ytbehandling, yta eller anordning på ett fartyg 
som används för att kontrollera eller förebygga påväxt av oönskade organismer (Borg, 2004) 
så som havstulpaner, musslor och alger (www.naturvardsverket.se, 2004-12-13). 

Utvecklingen av ofarliga beväxningshindrande medel är komplicerad då bioaktiva ämnen som 
bör ha potentialen att förhindra påväxt är biocida för att kunna verka. Osannolikt är att 
bioaktiva ämnen endast påverkar oönskade organismer och inte övriga komponenter i 
ekosystemet (Blank, 2004). 

1989 I Sverige fanns omkring tio olika tillverkare och importörer av båtbottenfärger. 
På marknaden fanns ungefär 70 st. skilda typer av färger (Björklund, 1989). 

2002 10171 ton bekämpningsmedel såldes under året. Av detta gick 106 ton till 
antifoulingmedel. 93 ton av 106 ton gick till industri och resterande 13 ton gick 
till hushållskonsumtion. Försäljningen av bekämpningsmedel med 
behörighetsklass 3 var under året 455 ton. Av detta såldes nära 13 ton som 
antifoulingprodukter. Samtliga 14 antifoulingprodukter gick till hushåll. 
Försäljningen av bekämpningsmedel, behörighetsklass 2 är 2931 ton under året. 
93 ton av detta gick till industrisektorn (Strömberg, 2003). 

2003 Under året såldes 9743 ton kemiska bekämpningsmedel, vilket är en minskning 
med 428 ton jämfört med året innan (2002). Av totalmängden ton gick 143 ton 
till antifoulingprodukter, varav 13 ton gick till hushållskonsumtion och 
resterande till industri (130). Av bekämpningsmedel med behörighetsklass 3 
såldes 455 ton och 13 ton av detta gick till hushållskonsumtion som 
antifoulingmedel för fritidsbåtar. Bekämpningsmedel, behörighetsklass 2 och 
antifouling såldes endast till industrin (130 ton). Den totala mängden var 3411 
ton, varav ogräsmedel, svampmedel, slembekämpninsmedel och tryck- och 
vacuumimpregneringsmedel svarade för stora andelar. Detta beskrivs ytterligare 
i cirkeldiagrammet nedan. 

Tabellen nedan visar mängden sålda antifoulingmedel under åren 1991 till 2003 angivet i ton. 
Fram till år 2000 ges endast ett genomsnitt mellan åren 1991-95 och 1996-2000. 

Tabell 1: Försåld mängd antifoulingmedel under åren 1991 till 2003 och angivet i ton 
(Strömberg, 2003). 

År 1991-95 1996-2000 2001 2002 2003 

Antifoulingmedel 64 74 83 106 143 



 15 

Försäljningen av bekämpningsmedel i behörighetsklass 3, biocidprodukter som alltså används 
för privat användning för avlägsnande av beväxning på fritidsbåtar har ökat sedan 2002 till år 
2003. De antifoulingprodukter som används inom industrin eller yrkesmässigt ökade också 
mellan åren. 2002 användes 93 ton som ökade under 2003 till 130 ton. Under 2003 höjdes 
bekämpningsskatten, vilket speglar den kraftiga ökningen av sålda enheter 
bekämpningsmedel till jordbruket som skedde mellan 2002 och 2003. Ökningen beror därmed 
inte på ökad användning utan hamstringsaktiviteter hos återförsäljare (Strömberg, 2003). 

Det verksamma ämnet i bekämpningsmedel kan delas upp på olika typer av verksamt medel 
och användarkategori. Under 2002 gick 78 % av den totala försålda mängden 
bekämpningsmedel till industri och hushållskonsumtion stod för 4 %. Under 2003 tog 
hushållskonsumtionen 5 % och industrin minskade med några procent till 73 %. Nedan följer 
sålda enheter kemiska bekämpningsmedel fördelat på typ av medel under 2003 och 2002. 

År 2003

Antifoulingmedel 1,46 % Svampmedel 2,29 %
Slembek.medel 3,26 % Ogräsmedel 22,83 %
Tryck- och vacuumimpregnering 67,79 % Övriga medel, biocid 1,24 %
Övriga medel, växtskydd 1,03 % Avskräckningsmedel 0,10 %

 
Figur 2: Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel under 2003, fördelad på typ av medel. 

 

År 2002

Antifoulingmedel 1,04 % Svampmedel 1,9 %
Slembek.medel 4,0 % Ogräsmedel 18,4 %
Tryck- och vacuumimpregnering 72,0 % Övriga medel, biocid 1,28 %
Övriga medel, växtskydd 1,30 % Avskräckningsmedel 0,09 %

 
Figur 3: Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel under 2002, fördelad på typ av medel. 
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2.4 Användning av tennorganiska föreningar  

Användningen av organiska tennföreningar har ökat successivt inom olika områden 
(Björklund, 1989). Organiska tennföreningar används inom industrin som tillsatser i färg och i 
plastproduktion samt även som beväxningshindrande medel på behållare av olika slag inom 
energisektorn (Björklund, 1989). Vanligt är också att tennorganiska föreningar ingår i 
fotokemikalier och i amalgamfyllning (Nilsson, 2004) samt används i lim, fogmassa (Nilsson, 
2004 och Jansson, 2000) lacker, bakplåtspapper, tvättlappar och disksvampar (Jansson, 2000). 
Tenn ingår även i textilier. Vissa skor innehåller också tennorganiska föreningar (EFSA, 
2004).  

Inom jordbruket utnyttjas organiska tennföreningar som fungicid och insekticid. Ämnet 
brukas på samma sätt inom akvatisk miljö och då främst som antifoulingmedel. Ämnet har 
alltså för avsikt att förhindra epifytisk beväxning (Björklund, 1989) på grund av sin biocida 
aktivitet mot ett brett spektrum av påväxtorganismer (Nilsson, 2004).  

Tennorganiska föreningar utnyttjas industriellt och den gruppen bland andra som har 
uppmärksammats mest är butyltennföreningar (Jansson, 2000). Dibutyl- och tributyltenn har 
analyserats i textilier som till exempel i sportkläder. Även barnkläder med PVC-tryck har 
observerats ge, genom en undersökning av Greenpeace, resthalter av bland annat tributyltenn. 
Totalhalterna av tennorganiska föreningar varierade från ej detektbar nivå till strax över 1 
µg/kg. Tennorganiska föreningar har uppmärksammats vid analys av blöjor (Jansson, 2000). 
Hög koncentration av TBT uppmättes i midjehöjd (Nilsson, 2004). Enligt Bo Jansson kan de 
butyltennföreningar som idag saluförs i Sverige innehålla tributyltennföreningar som 
föroreningar, men kunskapen om detta är för bristfällig för att man skall kunna dra några 
slutsatser om riskerna med dessa produkter (Jansson, 2000). 

Trifenyltennföreningar används som biocid vid potatisodlingar och tributyltennföreningar för 
konservering av trä och textilier (Jansson, 2000). 

2.5 Verkningsmekanismer i båtbottenfärger 

Någon form av skeppsbottenfärg har länge använts. Några av de första produkterna som 
användes var tjära och vax samt talg och beck (typ av tjära). Utvecklingen har gått framåt 
sedan dess och ämnen som Diuron (förbjöds 1992 på grund av cancerframkallande potential), 
Irgarol (2-tert-butylamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin), Isotiazolin (4,5-
diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on) och koppar har används som verksamma substanser i 
antifoulingsystem (www.kemi.se, 2005-03-18). 

Tri-tennorganiska föreningar har också används som biocider i båtbottenfärger (Dubey & Roy 
2002 och www.rivm.nl, 2004-11-10). Det som användes i bottenfärg var främst 
bisTributyltennoxid (TBTO) (Jansson, 2000).  

Antifoulingfärger innehållande tributyltenn(oxid) (TBT(O)) är bland de mest framgångsfulla  
aktiva substanser i att avlägsna mikroorganismer på skrov (Yebra et.al., 2003). TBTO är 
också den mest vanliga och använda föreningen mot icke önskad beväxning (Jansson, 2000 
och Björklund, 1989). Användandet av färger med biocider har innan förbudet till 70 % 
bestått av antifoulingfärger innehållande TBT(O) (Yebra et.al., 2003).  

Tributyltennoxid (TBTO) hydrolyseras till tributyltenn (TBT) i kontakt med vatten, enligt Bo 
Jansson, forskare vid SU (2004-11-02).  
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bisTributyltennoxid (TBTO) är mycket bioackumulerande och extremt giftigt för fisk och 
blötdjur. I mitten av 1980-talet konstaterade forskare i Frankrike och Storbritannien att 
TBT(O) som aktiv substans i skeppsbottenfärg angriper organismer, men att de inte verkar 
selektivt (Dubey & Roy 2002). Detta betyder att även andra organismer än målorganismerna 
påverkas. Vidare har IMO (International Maritime Organisation) uppmärksammat nedsatt 
immunförsvar hos fiskar som har ackumulerat TBT i områden med koncentrationer av TBT 
över det normala.  

Ackumulation har även noterats ske hos däggdjur (Yebra et.al., 2003). Indikationer finns att 
tri-tennföreningar även kan absorberas och nedbrytas i människans mage och tarm 
(gastrointestinal) (EFSA, 2004). 

Beroende på kritiska potentiella risker som kan orsakas av TBT, har uppmärksamhet riktats 
till båtbottenfärger och dess TBTO-läckage. TBTO-innehållande båtbottenfärger har 
observerats i miljösammanhang på grund av att ämnet är bioackumulerande och extremt 
giftigt för fisk och andra blötdjur (www.kemi.se, 2004) men främst beroende på dess icke 
selektiva egenskaper.  

Industrin uppskattade 1996 att 3000 ton TBT(O) producerades inom EU under året och att 
användningen inom unionen beräknades till 1330 ton samma år samt att siffrorna inte 
nämnvärt har förändrats till år 2000 (Jansson, 2000). Förutom att TBTO användes som biocid 
utnyttjades ämnet även som träskyddsmedel i exempelvis nät, burar och andra fiskeriverktyg 
(Jansson, 2000), fram till 1 januari, 2003. 

Nedan följer en tabell som visar den mängd TBTO som såldes per år under 1992 till 2001 
(Strömberg, 2003). 

Tabell 2: Förteckning över såld mängd TBTO, angivet i ton 

År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TBTO 4,7 3,7 2,6 0,5 <0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

Ett verksamt ämne kan även delas upp på olika substanser. Bekämpningsmedel eller 
pesticider används som försvar mot angrepp av organismer. Fyra av de fem mest sålda 
bekämpningsmedlen verkade inte som selektiva biocider som lanserades på den svenska 
marknaden under slutet av 1990-talet (1997). Endast ett medel av dessa verkar alltså selektivt 
och attackerar den typ av organism som var tänkt att förintas. Kresot, kromtrioxid (CrO3), 
arsenik(V)oxid (As2O5) och kopparoxid är andra substanser i bekämpningsmedel (Sterner, 
2003) som också verkar på ett icke selektivt sätt.  
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2.6 Restriktioner mot båtbottenfärger innehållande OTC 
Fakta om TBT:siakttagna miljöpåverkande effekter ligger till grund för nationella program 
samt driver utveckling av nya preparat i länder världen över (Yebra et.al., 2003). Trots att 
världsomfattande övervakningsprogram resulterade i reducerade TBT-koncentrationer i 
miljön enligt IMO, förkunnar samma organisation en oro över potentiella skadliga effekter av 
TBT(O)-baserade skeppsbottenfärger (Dubey & Roy 2002). Åtgärderna (nationella program 
och restriktioner) mot användning av antifoulingprodukter är inriktade mot att minska 
användandet av biocidinnehållande båtbottenfärger i takt med utveckling av andra 
beväxningshindrande metoder (www.kemi.se, 2004-10-15).  

För att underlätta och påskynda utvecklingen infördes redan under 1980-talet olika 
restriktioner mot användning av båtbottenfärger innehållande tennorganiska föreningar (OTC) 
(Konstaninou & Albanis, 2003) och forskningsarbeten initierades.  

1982 Frankrike var det första land som förbjöd skeppsbottenfärger innehållande 
tennorganiska föreningar. Förbudet riktade sig mot båtar kortare än 25 meter 
(Dubey & Roy 2002).  

1985 Från att båtbottenfärger innehållande bioaktiva medel benämns som vilka färger 
som helst infördes antifouling i bekämpningsmedelsförordningen (Faugert och 
Eriksson, 2003). De första kontrollerna introducerades i Storbritannien, vilket 
resulterade i begränsad halt av TBT(O) i båtbottenfärger. 

1987 Storbritannien inför striktare restriktioner mot försäljning av TBT(O)-
innehållande båtbottenfärger och användning till båtar mindre än 25 meter.  

1988 USA inför restriktioner mot användning av TBT(O)-baserad båtbottenfärg.  

1989 Införs förbud i Sverige mot användning av tennbaserade båtbottenfärger för 
båtar kortare än 12 meter (Faugert och Eriksson, 2003). Likaså i länder som 
Kanada, Australien och Nya Zeeland. 

1990 Internationell reglering påbörjades av applicering av denna sorts båtbottenfärger 
för mindre båtar samt fartyg längre 25 meter (Konstaninou & Albanis, 2003).  

1991 Inom EU introduceras restriktioner mot försäljning av TBT(O)-innehållande 
båtbottenfärger. 

1992 Utvärdering om antifoulingprodukter genomförs. En övre gräns för läckage av 
TBT införs. Oceangående fartyg längre än 25 meter med produkter innehållande 
TBT(O) får dispens i den första genomgången av antifoulingprodukter om 
läckaget är mindre än 4µg TBT(O) /cm2 och dygn (Muntlig kommunikation: 
Haglund, 05-01-25, Faugert & Eriksson, 2003 och Lindgren et.al., 1998). 
Antifoulingprodukter får inte användas i sötvatten eller i Bottniska viken. 
Ekotoxikologiska och toxikologiska utvärderingar av TBT(O) genomförs 
(Faugert och Eriksson, 2003). 

1998 Oceangående fartyg längre än 25 meter med produkter innehållande TBT(O) 
godkänns ytterligare en gång om läckaget är mindre än 4µg TBT(O) /cm2 och 
dygn (Faugert och Eriksson, 2003). 

1999 Biociddirektivet med regler som gäller för biocidprodukter antas inom EU. 
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2001 FN-organet IMO antar en konvention som antogs av IMO 1 oktober. 
Konventionen ligger till grund för restriktioner och reglerar kontroll av 
miljöskadliga antifoulingssystem (Faugert och Eriksson, 2003). I första hand 
gäller konventionen tennorganiska föreningar. Konventionen är även ett verktyg 
för att förhindra framtida användning av andra skadliga antifoulingssystem. 
Konventionen träder i kraft då den skrivits under av 25 länder som tillsammans 
har minst 25 % av världstonnaget (se ordlista) (www.kemi.se, 2004-10-18). 

2002 Sverige skriver under avtalet med IMO:s konvention i maj (Faugert och 
Eriksson, 2003 och www.kemi.se, 2005-09-21). Under kemikalieinspektionens 
författningssamling (KIFS 2002:4) finns föreskrifter om kemiska produkter och 
biotekniska organismer som beslutades den 11 november. KIFS 2002:4 
beskriver att efter den 1 januari 2003 får inte organiska tennföreningar användas 
för att förhindra påväxt av mikroorganismer, växter eller djur på samtliga 
farkoster oavsett längd (KIFS 2002:4 och Lindgren et.al. (1998).  

2003 Enligt Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS 2002:4) får inte 
båtbottenfärger innehållande några former av tennorganiska föreningar från och 
med 1 januari användas på båtar enligt den konvention som antogs den 1 
oktober 2001 (Faugert & Eriksson, 2003 och KIFS 2002:4 (se även bilaga 9.1) 
samt Lindgren et.al., 1998). 

Gällande lagar för Sverige och biocidprodukter återfinns i Miljöbalken och i allmänna 
förordningar och föreskrifter om kemikalier. Enligt förordningen (2000:338, 2001:20) gäller 
att Kemikalieinspektionen beslutar om godkännande eller dispens för biocidprodukter. 
Godkännande av antifoulingprodukter får lämnas om medlet är godtagbart från hälso- och 
miljösynpunkt. 

2006 Enligt EG: s biociddirektiv 98/8/EG EG kommer EU att granska verksamma 
ämnen i antifoulingprodukter under året. Biociddirektivet 98/8/EG och 
91/414/EEG innebär att biocidprodukter ska vara godkända när de släpps ut på 
marknaden. Godkännandena blir tidsbegränsade och substitutionsprincipen skall 
tillämpas samt att biocidprodukterna med godkända verksamma ämnen ska 
godkännas i det medlemsland där de först sattes ut på marknaden 
(www.kemi.se, 2004-10-15 och biociddirektivet 98/8/EG, se även bilaga 9.2). 

2008 Efter 1 januari skall också redan påförda tennfärger vara övermålade med en 
tätande skyddsfärg eller vara borttagna från skrovet. Följden kommer utifrån 
IMO: s konvention om kontroll (www.kemi.se, 2004-10-18) och Yebra et.al., 
2003). 

Vid arbetet med antifoulingfärger och dess restriktioner togs stor hänsyn till behov av färger 
med biocid verkan, varpå skräddarsydda regler fastlades därmed. Rådande behov har i arbetet 
med antifoulingmedel vägt tungt, jämfört med annat riskminskningsarbete.  
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3. bisTributyltennoxid (TBTO) som biocid i båtbottenfärger  
1950-talet Under mitten av perioden lanserades den första rapporten av Van De Kerk och 

dennes medarbetare om antifoulingprodukter innehållande tributyltenn och dess 
egenskaper (Yebra et.al., 2003). 

1960-talet  Inte mer än några år senare upptäcktes de goda kvaliteterna och 
antifoulingfärgerna kommersialiserades (Yebra et.al., 2003 och Jansson, 2000).  

1970-talet I början av 70-talet uppmärksammades läckage av tennorganiska föreningar som 
inte verkade på selektivt sätt och därmed påverkade icke tilltänkta vattenlevande 
organismer (Andersen, 2004). 

Antifoulingfärger innehållande TBTO innehåller substansen i hela färgskiktet. Havsvatten 
tränger in i ytskiktet och hydrolyserar TBTO till TBT. TBTO försvinner i ytan, vilket innebär 
förändring i koncentration mellan in- och utsida. Nya TBTO-molekyler kommer därmed att 
diffundera genom färgskiktet till ytskiktet och hydrolys sker återigen (Bo Jansson, 2004). För 
att båtbottenfärgen skall förbli giftig är organisk matrix designad att genomgå långsam 
reaktion med havsvatten (Yebra et.al., 2004). Tributyltenn frigörs långsamt från den målade 
ytan då polymeren är hydrolyserad i havsvattnet. Ytan skyddar båtbotten i 4 till 5 år. Som ett 
resultat av TBT:slåga löslighet i vatten och lipofila karaktär adsorberas TBT till partiklar 
(http://toxnet.nlm.nih.gov, 2004-12-19). 

3.1 TBT(O):s - TBT:s kemiska egenskaper  

Tennorganiska föreningar (OTC) är organiska byggstenar med inbundet tenn (Jansson, 2000). 
Kol är bundet till tenn (Sn) och har generell kemisk struktur: Rx Sn(L)(4-x). R är en alkyl- 
eller arylgrupp (metyl, butyl, fenyl eller oktyl) och L är en organisk ligand (EFSA, 2004).  

Föreningarna är uppdelade på fyra huvudgrupper beroende på antalet ingående organiska 
grupper: tetra-, tri-, di- samt monoorganotennföreningar. Kommersiellt använda OTCs är 
karaktäristiskt uppdelade genom antalet organiska grupper i föreningen (EFSA, 2004). 
Tetrasubstituerad OTCs används endast som mellanled i syntes av andra kemikalier. 
Trisubstituerade OTCs har använts i varierande syfte tack vare dess starka biocida egenskaper 
mot många olika vattenlevande organismer så som svamp och alger. Di- och 
monosubstituerade OTCs används generellt i blandningar som PVC-stabiliserare eller som 
katalysatorer (EFSA, 2004). TBT-föreningen är en subgrupp i trialkylfamiljen. Alkyler är mer 
toxiska än aryler och tritennorganiska föreningar är mer giftiga än di-, mono- eller 
tetratennorganiska föreningar (Dubey & Roy, 2002). 

TBTO är en eter (Sterner, 2003) och produceras genom reaktion mellan tributylaluminium 
och tenntetraklorid i butyleter som en komplexformad substans. TBTO renas med destillation 
(Jelnes, 1993). 

Tennorganiska föreningar är lipofila föreningar och därmed måttligt lösliga i vatten, vilket 
innebär att de adsorberas till partiklar i akvatisk miljö (EFSA, 2004 och Jansson, 2000). 
Följaktligen ackumuleras föreningarna i sediment där de är relativt persistenta och kan tas upp 
av organismer som lever under vattenytan exempelvis musslor (EFSA, 2004).  
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Med stöd av Kemikalieinspektionens (KemI), klassificeringslista (KIFS 2001:3) är 
tributyltennföreningar klassade som giftiga; (giftig vid förtäring, risk för allvarliga 
hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring) hälsoskadlig; (farlig 
vid hudkontakt) irriterande (irriterar ögon och hud) samt miljöfarlig (mycket giftig för 
vattenlevande organismer och mycket giftig för vattenlevande organismer; kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön) (KIFS 2001:3, se även bilaga 9.3).  

Nedan visar figur 4 och 5 kemisk struktur av bisTributyltennoxid (TBTO) samt Tributyltenn 
Tributyltenn (TBT). 

 

 

 
Figur 4 bisTributyltennoxid (TBTO)  Figur 5 Tributyltenn (TBT) 

Tabellen nedan visar fysikalisk fakta enligt litteraturen om bisTributyltennoxid och 
Tributyltenn. 

Tabell 3: Fakta om TBT och TBTO (www.cdc.gov). 
 

Ämne Molekylformel CAS # Molekylvikt 
g/mol 

Kokpunkt 
(°C) 

Smältpunkt 
(°C) 

Vattenlöslighet 
mg/l 

Ångtryck 
Pa 

log 
Kow 

TBT C12H28Sn 56573-
85-4 

291,0432 
 

193 53 <1 till > 200  0,0001 2,2 

TBTO C24H54OSn2 56-35-
9 

596,07 175 < -45 100 0,001 3,19 
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3.2 Ackumulation och kronisk toxicitet  

Undersökningar om TBT(O):s bioackumulation visar att TBT(O) ackumuleras proportionellt 
med koncentrationen i sediment (Lindgren et.al., 1998). Föreningarna har låg vattenlöslighet 
samt även lågt ångtryck. Tennföreningar har även hög molekylvikt samt hög 
biokoncentrationsfaktor. Det innebär att substanserna bioackumuleras (Nilsson, 2004). För 
fisk varierar biokoncentrationsfaktorn mellan 1 000 och 2 600. För organismer i lägre trofiska 
nivåer anges BCF vara upp till 30 000. BCF från vatten via algen Isochrysis till musslan 
Mytilus anges vara ca 5000. Observationer i medelhavsområdet av topppredatorer (delfiner, 
tonfisk och haj) pekar på att biomagnifikation sker (Lindgren et.al., 1998). 

Organiska tennföreningar har framförallt skadliga effekter på immunförsvaret, vilket 
observeras i såväl däggdjur som i fåglar och fiskar (Nilsson, 2004). Detta har främst noterats 
vid längre tids exponering av TBT(O). Immunförsvaret påverkas vid låga halter (NOEL: 0,5 
mg/kg kroppsvikt/dag) och signalsubstanser vid något högre (5 mg/kg kroppsvikt och dag) 
Brott på nerver konstateras vid högre doser (11 mg/kg kroppsvikt och dag) (Lindgren et.al., 
1998). Dibutyltenn och andra tennföreningar inhiberar (hämmar) mognaden av lymfocyter i 
thymus och lymfknutar. Effekterna anses också vara additiva, då tennföreningarna har samma 
påverkan på immunförsvaret. Vid upprepad exponering påverkas som ovannämnt thymus, 
men även mjälte, lymfoda organ, lever och gallgångar. Råttor som tillförts TBT fick höga 
koncentrationer av MBT och oorganiskt tenn i hjärnan samt hög nivå av DBT i lever. MBT 
utsöndras i huvudsak via urinen, medan DBT har dubbelt så hög utsöndring via feaces som 
via urinen (Nilsson, 2004). 

Mikroorganismer ackumulerar tennorganiska föreningar i cellväggen genom en ickekrävande 
energiprocess (Dubey & Roy, 2002). TBT är en membranaktiv lipofil förening som uppvisar 
samma inhibitormekanismer i bakterier som i mitokondrie och kloroplaster vid 
energitransduktion. TBT kan hämma många energikrävande processer i Escherichia coli, 
även biosyntes av makromolekyler med mera (McKane & Kandel, 1996). 

Tester av ostron och musslor uppvisade kroniska effekter vid koncentrationer av 20 ng/l och 
lägsta koncentration som gav upphov  till skaldeformation hos stillahavsostron (C. giga) och 
utveckling av imposex (beskrivs under rubrik 4.2) hos pupursnäcka, Nucella lapillus var 1-2 
ng/l (Lindgren et.al., 1998). Enligt en artikel från OECD, har halter på 0.001 g/l TBT orsakat 
imposex hos en art av mollusker (hona) (OECD, 2001).  

Undersökningar av fisk (medaka) som exponerades för 3,2 g/l TBTO medförde ökning av 
mortalitet, fördröjning i utveckling, abnormalt beteende och formation av vacuol intill 
näthinnan (OECD, 2001). 

Undersökningar av råttor, exponerade för TBTO-halter över 10 mg/kg och dag uppvisade en 
hämmad ökning av kroppsvikt, minskning av hjärnvikt samt ökad dödlighet (OECD, 2001). 

Mänskliga levermikrosomer har genom försök påvisats kunna metabolisera TBT i låga halter. 
Butyltenn har också detekterats i lever hos män och kvinnor från olika delar av världen 
(Polen, Japan och Danmark). Totalt varierade halten butyltenn från 1,1 till 96 µg/kg våtvikt. 
TBT var under detektionsnivån. Total halt TBT i blod (centrala Michigan, USA) varierade 
från ej detektbar nivå till 101 µl/l (EFSA, 2004).  
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3.3 Akut toxicitet  

Kunskapen om effekter hos människan som utsätts för långtidsexponering av TBT(O):s är 
starkt begränsad, men rapporter visar på kritiska effekter som kraftigt irriterande, både 
dermalt och respiratoriskt (Jansson, 2000). 

Ur akut toxisk synvinkel, är tennföreningar i första hand irriterande för hud och ögon enligt en 
riskbedömning (Nilsson, 2004). Vid riskbedömning bör man, enligt KemI, beroende på 
föreningarnas additiva effekter, ta hänsyn till den totala halten av organiska tennföreningar. 
(KemI 6/00, 2000). 

Akut toxicitet för TBTO är studerad hos en mängd olika organismer och den har visat sig vara 
hög. Bland annat har EC50 0,5 µg/l konstaterats hos räkor och 30 µg/l hos fiskar (Lindgren 
et.al., 1998). För alger är EC50 (TBT) 0,001 – 70 g/l (OECD, 2001). Oralt LD50 (TBTO) för 
råtta varierar mellan 94 och 234 mg/kg kroppsvikt. Liknade resultat har framlagts av Lindgren 
et.al., (1998) (LD50 95 mg/kg). I samstämmighet med J. E. Jelnes observationer av råttor av 
kombinerat kön, vilka har resulterat 127 mg TBTO/kg. LD50 för mus skiftar mellan 44 och 
230 mg/kg ”kroppsvikt” (EFSA, 2004). Liknade resultat konstateras även av OECD, LD50 46- 
-234 mg/kg (OECD, 2001). Symtom, som effekter på nervsystemet, depression, salivation, 
andningseffekter observerades (Lindgren et.al., 1998).  

Dermal toxicitet (råtta LD50 750 mg/kg) visade effekter som muskulär svaghet och påverkan 
på andning (Lindgren et.al., 1998). Redan beskrivna analyser gjorda av Jelnes visar vidare på 
dermal påverkan på råtta, LD50 > 300 mg/kg. Dermal analys och observation av kanin visar 
ett LD50 > 2,0 mg/kg (Jelnes, 1993). 

Giftigheten vid inhalation är hög: LC50 0,065 mg/l luft. Ett annat inhalationförsök uppvisade 
stor påverkan på marsvins lungor. Efter obduktion konstaterades blödningar i lungorna då 
samtliga marsvin dog efter exponering för 0,2 mg/l TBTO (Lindgren et.al., 1998).  

TBT-koncentrationer på 10 mg/kg kroppsvävnad uppvisar akuttoxisk påverkan hos musslor 
(Scrobicularia plana). TBTO visar måttlig akut toxicitet för landlevande biota som fåglar, 
EC50 3926 – 4899 mg/kg (Lindgren et.al., 1998). 

3.4. Carcinogenitet, genotoxicitet och reproduktionstoxicitet  

Undersökningar på råttor som exponerats för TBT under en tvåårsperiod, har visat på 
dödlighet och reducerad kroppsvikt samt ökad förekomst av olika tumörer (EFSA, 2004). Vid 
undersökning av råtta observerades högre frekvens av körteltumörer (Lindgren et.al., 1998). 
Exponering av TBT i 24 timmar resulterade i en minskning av lymfocyter (50 %) (EFSA, 
2004).  

TBT(O) är generellt sätt inte genotoxiskt (EFSA, 2004). TBTO ger dock upphov till 
missbildningar hos försöksdjur även vid låga doser (2,5 mg/kg kroppsvikt och dag) (Lindgren 
et.al., 1998). Enligt Jelnes finns inga klara cancerogena effekter av TBTO, men effekter på 
immunförsvaret och trombocyter observerades dock (Jelnes, 1993). 
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Genotoxiska effekter har testats genom Ames test och utfördes under 1990-talet. Analyserna 
uppvisar ingen ökning av kromosomavvikelser som bygger på exponering av TBTO (Jelnes, 
1993).  

TBTO anses inte uppvisa specifik teratogen potetential, däremot anses TBTO vara 
embryotoxisk vid höga halter. TBTO uppvisar reproducerbara effekter till följd av deformerad 
kropp (Jelnes, 1993). 

3.5. Gränsvärden  

Nivån för ej observerad ofördelaktig effekt (NOAEL) är identifierat till 0,025 mg/kg 
kroppsvikt och dag för TBTO (OSPAR – Chemistry, 2004). Tolerabelt dagligt intag (TDI) för 
TBT är 0,25 µg/kg kroppsvikt (EFSA, 2004 och Rüdel, 2003) och likställt för DBT. 
Acceptabelt dagligt intag (ADI) är definierat till 0,5 mg/kg kroppsvikt (EFSA, 2004).  

Toxikologiska effekter av TBT har observerats vid mycket låga nivåer och därmed är EAC-
värdena låga, även under detektionsgränsen. EAC-värdet är fastställt till 5-50 ng/kg torrvikt.  
Samtliga analyserade sedimentvolymer innehöll koncentrationer över EAC-värdet och ibland 
överskreds EAC-värdet sexfaldigt (OSPAR – Chemistry, 2004). 

Immunotoxiskt är ett NOAEL fastställt till 0,5 mg/kg diet och 0,025 mg/kg kroppsvikt 
(EFSA, 2004 och Rüdel, 2003). Jämställt med TBT är immunotoxikologi för DBT den 
kritiska effekten (EFSA, 2004). 

Utsläpp till vatten får enligt KemI vara 0,1 kg/år. Utsläpp till luft, produkt och avfall får vara 
1 kg/år (www.kemi.se, 2005-02-16). 

Nedan följer en tabell som visar funna tröskelvärden enligt litteraturen (EFSA, 2004, OSPAR 
– Chemistry 2004, Rüdel, 2003 och Lindgren, et.al., 1998). För ordförklaringar, se ordlista i 
början av arbetet. 

Tabell: 5 Tröskelvärden som NOAL; LOAEL; TDI; EAC och ADI angivna i utvisade enheter 
/kg kroppsvikt och dag. 

 NOEL LOAEL TDI EAC ADI 

TBT(O) 0,025 mg  0,25 µg 5-50 ng  0,5 mg 

DBT 1 mg  5- 25 mg 0,25 µg  0,5 mg 

Sn 10 – 60 µg      

3.6. Förekomst av tennföreningar i miljö  

Naturligt förekommer tenn i jordskorpan i form av nio olika mineraler. Den kommersiellt 
mest betydelsefulla formen är kassiterit (SnO2). Medelhalten i jordskorpan har beräknats till 
40mg/kg. I vulkaniska bergarter finns 2 mg/kg, sedimentära bergarter 0,5-6 mg/kg, jord 10 
mg/kg och i havsvatten finns 3 µg/l (Nilsson, 2004). Tenn tillhör tillsammans med fler 
grundämnen de partikelreaktiva elementen vilket innebär att de har en stark benägenhet att 
bindas till sedimentära partiklar. Uppehållstiden i vatten är därmed relativt kort i jämförelse 
med andra ämnen (Nilsson, 2004).  
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En manlig vuxen individ innehåller ungefär 352 mg tenn som är fördelat på många av 
människans organ. Detta motsvarar 5 mg/kg kroppsvikt. Enligt FAO/WHO är det osäkert om 
tenn har någon funktion. Enligt toxnet finns 0,14 ppm tenn i blod och 0,018 ppm i urin. 
Samma källa anger att vid tennförgiftning var koncentrationen av tenn i hjärta, lungor, lever 
och njurar mellan 1,5 och 16 ppm och mediankoncentrationen 5,6 ppm (Nilsson, 2004).  

TBT kvarstår i sediment i många år. Det bioackumulerar i organismer och uppvisar den 
högsta halten i lever och i njure. Upptaget från föda väger tyngre än upptaget från vatten. 
Enligt en databas om farliga kemikaliers toxicitet finns dock ingen information tillgänglig 
angående TBTO: s giftighet för människan vid långtidsexponering. En del data indikerar att 
TBTO är starkt dermalt och respiratoriskt irriterande. En del studier har kvantifierat mänsklig 
exponering av TBT i föda från Japan (http://toxnet.nlm.nih.gov, 2004-11-10).  

Genom antropogen åverkan finns organiskt tenn i naturen genom tennläckage i många olika 
former. TBT kan diffundera från antifoulingprodukter, via jordbruk, PVC-stabliserare samt 
från trä- och textilbedredningsverksamheter (Karlsson, 1997). Tenn kan också spridas till 
avloppsnätet om amalgamavskiljare saknas eller fungerar dåligt (Nilsson, 2004). Det 
kommunala avloppsvattnet och slam är den främsta källan för TBT (Karlsson, 1997). Enligt 
Melbin, K., på Löts avfallsstation finns halter av tennföreningar i sediment från 
lakvattenbassänger (MBT: 13,6 µg/kg ts; DBT: 11,5 µg/kg ts; TBT 13,9 µg /kg ts). Detta från 
en undersökning som genomfördes under 2002. 10 -20 % av avfallet kommer från 
hushållsavfall.  

Studier visar att halter av TBT har minskat i miljön sedan restriktioner mot användning av 
TBTO har införts. Halterna har även minskat i kommerciella hamnområden under 1990-talet 
(Jansson, 2000). Trots reducering i användandet konstateras av OSPAR att tennorganiska 
föroreningar finns på många håll från tiden före restriktionernas införande. Största källorna till 
förekomst av tennorganiska föreningar i miljön utgörs av större fartyg (Jansson, 2000). 

Distribution av TBT i miljön visar olika koncentrationer i vatten, biota och sediment. Enligt 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kan distribution och 
nedbrytning av TBT visas i överensstämmelse med nedanstående bild (OECD, 2001). 

Koncentrationer av TBT i miljön är med stöd av figuren: TBT-koncentrationen i vatten 
uppmättes till under 20 nanogram TBT per liter. I zooplankton finns mer än 610 gram TBT/kg 
och i musslor 3091 g/kg. Mer än 886 gram TBT/kg i kan tänkas existera i mindre fiskar enligt 
figuren, medan mer än 442 g/kg finns i större fiskar och mer 288 g/kg finns i ålar. Fåglar som 
lever av fiskkött innehar > 27 g/kg. 
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Figur 7: Nedbrytning och fördelning av TBT-koncentrationer i en sjö i Nederländerna. 
Koncentrationerna finns angivna i gTBT/kg vävnad/sediment samt ngTBT/liter vatten 
(OECD, 2001). 

3.6.1. TBT-koncentrationer i vatten 

Enligt OSPAR finns fortfarande, trots förbud mot användning av TBTO-baserade 
båtbottenfärger, föroreningar i miljön från tiden före restriktioner (Jansson, 2000). 
Vattendammar, speciellt de med låg vattenomsättning ackumulerar tennorganiska föreningar 
beroende på båtaktiviteter och jordbruk (EFSA, 2004). 

I hamnar närbelägna till Köpenhamn, Rotterdam och Genevé och angränsande vatten samt i 
områden med många fritidsbåtar (UK och Franska Rivieran) har halter på mellan 10 – 100 ng 
TBT/l uppmätts. Vid Sveriges ankringsplatser och hamnar har halter av TBT(O) mellan <0,05 
– 100 µg/l observerats. Det är vanligt att halten TBT(O) har en storleksordning på ungefär 15 
– 20 ng/l i kustvatten. I Öresund har halter på ett nanogram observerats, vilket fortfarande 
ligger över nivån för de mest känsliga organismerna (Lindgren et.al).  

Uppmätta koncentrationer av TBT längre ut från kusten indikerar på generellt lägre halter än 
detektionsgränsen. Högre nivåer finnes längs båtleder (OSPAR - Chemistry, 2004). 

TBT frigjort i vatten bryts ned till dibutyltenn och vidare till monobutyltenn (OSPAR - 
Chemistry, 2004). Enligt studier (Lindgren et.al., 1989) har halveringstider i vatten (28 ˚C) 
dels observerats vara 5 respektive 8 dygn under aeroba förhållanden. I 17 ˚C vatten är 
halveringstiden 13 dygn, respektive 9 dygn vid 13 ˚C vatten. I litteraturen finns också 
information om halveringstider mellan 2,5 till 20 veckor (Lindgren et.al., 1989).  
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TBTO är stabilt i vatten men bryts långsamt ned i solljus. Enligt Åke Granmo är 
halveringstiden för TBT i vatten angiven till mellan en vecka upp till fem månader (Granmo, 
2004). Liknande halveringstider på mellan 2,5 dygn upp till 20 veckor anger andra källor. De 
flesta av dessa källor pekar på att halveringstider arierar mellan ett par dygn upp till några 
veckor (Lindgren et.al., 1998). 

TBTO löser sig måttligt i vatten enligt ovanstående information och lösligheten är beroende 
av pH. Vid 20 ˚C är vattenlösligheten 0,7 mg/l vid pH 5 och 7,0 vid ett pH på 7 (Lindgren 
et.al., 1998). TBTO adsorberas till humus i vatten. Koc anges vara 300 – 3000 för jord och 
3370 för sediment. 72 till 100 % av TBTO binder till humuspartiklar i vatten (Lindgren et.al., 
1998).  

3.6.2 TBT-halter i sediment  

Studier visar att TBT finns i sediment (Strand och Asmund, 2002) och att sediment är en källa 
för TBT (OSPAR- Chemistry, 2004 och Jansson, 2000). TBT är persistent i anaeroba 
sediment.  

Koncentrationerna varierar och de högsta halterna av tennorganiska föreningar har 
observerats vid marinor, hamnar och längs med fartygsleder (Biselli et.al., 2000).  

En del undersökningar angav halter på omkring 10000 mg/g (OSPAR - Chemistry, 2004). 
Högsta koncentrationerna är funna i Tyskland och hamnar som ligger anslutna till Kiel, 
Schilksee, Warnemünde AS och Niendorf. Enligt S. Biselli et.al., varierar halterna mellan 
2000 2 x 10-9 mg/g och 1,7 x 10-8 mg/g torr vikt. I Nordsjöns marinor som har ett starkare 
vattenutbyte, varierar TBT-nivån i sediment mellan 80 till 720 ng/g torr vikt (Biselli et.al., 
2000). Vidare är koncentrationer av TBT uppmätta i sediment vid flodmynningar, marinor 
och hamnar under 1990-talet. Undersökningarna visar på halter mellan 100-1000 µg TBT/kg 
(Lindgren et.al., 1998).  

Jämförelsevis finns halter på under 100 µg TBT/kg observerade i områden utan direktkontakt 
med båtar eller dess leder. Prover tagna i Göteborgs hamn under hösten 1997 visar höga halter 
av butyltenn i ytsediment. Halter om 3250, 10940 respektive 1100 µg butyltenn/kg 
observerades (Lindgren et.al., 1998). Även enligt OSPAR finns de högsta halterna av TBT vid 
marinor, hamnar och längs båtleder, som undersöktes under år 2000. De högsta värdena har 
vid dessa kontroller uppmätts vara upp mot 10 mg/kg. Enligt OSPAR kan det vara svårt att 
detektera dessa föreningar ett stycke utanför kusten där vikarna fortfarande är grunda 
(OSPAR – Chemistry, 2004).  

Under mitten av 1990 talet gjordes granskningar av TBT-, DBT- och MBT-halter i sediment 
och vatten från Östersjön och Nordsjön. Resultaten är nedan beskrivna i tabell 4 (Jansson, 
2000).  

Tabell 4: Koncentrationer av tennorganiska föreningar i Östersjön och Nordsjön under 
1994/95 angivna i ng/g torrvikt (Jansson, 2000). En jämförelse mellan ovanstående värden 
som angavs från undersökningar Tyskland under år 2000 upplyser om differentiella resultat. 

Sediment TBT  DBT  MBT  

Östersjön <10 – 84 000 <10 – 44 500 <10 – 53 000 

Nordsjön 32 – 7 100 30 – 2 400 25 – 2 200 
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Halveringstiden för TBT i sediment och dräneringar är lång (Jansson, 2000) i jämförelse med 
halveringstider i vatten. Tiden meddelas också vara varierande. Vid aeroba förhållanden anger 
Lindgren et.al. (1998) halveringstiden 6 dygn, vid 28 ˚C. Annan litteratur hävdar 70 dagar vid 
samma förhållanden (Jelnes, 1993). Enligt OECD är halveringstiden 200 dagar vid aeroba 
omständigheter. Enligt Åke Granmo, som arbetar vid Kristinebergs Marina Forskningsstation 
kan halveringstiden för TBT i sediment vara upp till många år (Granmo, 2004). 

Förflyttningar av sediment kan utgöra sekundärkällor för spridning av tennorganiska ämnen. 
TBTO kan förväntas ackumuleras (beskrivs under rubrik 4.2) (Lindgren et.al., 1998) och även 
finnas kvar i sediment i form av TBT i flera år (Jansson, 2000, Karlsson, 1997 och Lindgren 
et.al., 1998). Enligt Lindgren et.al., visar observationer av TBTO i vatten och sediment att 
koncentrationen är 1 000 gånger högre i sediment än i vattenfasen.  

Muddringsarbete kan frigöra tidigare bundna TBT(O)-föreningar i sediment, enligt (Granmo, 
2004). Genom muntlig kommunikation med Åke Granmo, binds dock frisläppta föreningar 
snabbt åter och den akuta risken är därmed kortvarig (2004-01-24). 

3.6.3. TBT-halter i biota 

Enligt Björklund, i rapporten med namnet Organotin in the Swedish Aquatic Environment 
(1989) uppvisar TBT en mycket hög toxicitet gentemot flertalet vattenlevande organismer. 
Detta är bevisat genom akuttoxikologiska arbeten som har utförts. Det framkom att kräftdjur 
och mollusker anses som känsliga (Björklund, 1989) 

1989 visade observationer i Danmark nivåer av TBT i mussla (Mya arenaria) på 14,7 mg/kg 
torrvikt (Karlsson, 1997). De högsta värdena som iakttogs i Sverige vid samma tid, var 53 mg 
ToTBT/kg torrvikt. Halterna påträffades i musslor under juni till augusti, i trafikerade 
Fiskebäcksviken (Jansson, 2000). Enligt OECD, 2001 var detta värde 3091 g TBT/kg musslor 
(anges i figur 7 under 3.6 Förekomst av tennföreningar i miljön). Tidpunkten för då halterna 
påträffas, sammanfaller med den högsta andelen primärproduktion av planktonalger och 
djurplankton under ett år, enligt figur 1 under rubriken 2.2 Algpåväxt – beläggning på skrov.  

Undersökningar av sjögräs (blåstång) under 1993 avslöjar TBT-nivåer på 42 och 97 ng/g. 
Kontroller av musslor visar vid samma år 22 respektive 10 ng/g TBT (våt vikt). 1998 
insamlas exemplar av Blåmussla (Mytilus edulis) som påvisar TBT-nivåer på mellan 2 och 39 
ng/g. Exemplaren är insamlade i Östersjön (Rüdel et.al., 2003).  

Analyser vid Kanadas väst- och östkust under 1995 avslöjar TBT-värden på mellan 20 till 
1200 ng TBT/g torrvikt. De högsta värdena fanns vid några av de största hamnarna. 
Analyserna genomfördes på M. edulis och samma biota undersöktes under 1987/1988, som då 
uppvisade nivåer på mellan 50 till 3260 ng/g TBT (torrvikt) (Rüdel et.al., 2003). 
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Imposex (beskrivs under rubrik 4.2) hos Nätrovsnäcka (Nassarius reticulatus) studerades på 
svenska västkusten under 2003 av M. Magnusson och Å. Granmo. N. reticulatus analyserades 
i bland annat i Brofjorden, Göteborgs hamn, Burholmarna och Malmö hamn. TBT 
observerades i bioindikatorns kroppsvävnad och varierade mellan 1 till 48 µg/kg torrvikt 
(Bofjorden). I Göteborgs hamn iakttogs TBT-värden på mellan 3 till 23 µg/kg torrvikt. De 
högsta värdena fann man norr om Göteborgs hamn. Burholmarna uppvisade TBT-nivåer på 
mellan 5 och 18 µg/kg kroppsvävnad. I Malmös hamn observerades inga unga exemplar av N. 
reticulatus, endast äldre. Vid denna plats iakttogs de högsta TBT-värdena på 39 respektive 46 
µg/kg kroppsvävnad (Magnusson & Granmo, 2003). Dessa undersökningar tillsammans med 
nedanstående information med avseende på imposex tyder på påtaglig påverkan av TBT 
(Granmo, 2004). Enligt Granmo återfinns de högsta värdena i musslor vid provtagning under 
oktober 2003 med värden upp till 1 mg/kg tennorganiska föreningar (Granmo, 2004). 

Norska mätningar visar på stora variationer med värden mellan 0,04 – 2 mg/kg kroppsvävnad 
tennorganiska föreningar. Medelvärdet ligger runt 0,5 – 0,8 mg/kg kropssvävnad. Värden från 
Holländska hamnområden uppvisar värden av tennorganiska föreningar på mellan 0,02 – 3 
mg/kg kroppsvävnad (Granmo, 2004). 

Enligt OSPAR och den rapport som under år 2000 framlades av organisationen har en stor 
variation koncentrationer i biota observerats. TBT har även blivit identifierat i högre stående 
organismer inklusive valar. Det innebär att även förhöjda halter är iakttagna i däggdjur, dock 
med låga nivåer (OSPAR - Chemistry, 2004). 

3.6.4. TBT-nivåer i mat och mänsklig exponering  

Regelverket Council Regulation EEC 315/93 (8 februari 1993) rapporterar att ett behov av att 
bestämma maximal halt för tennorganiska föreningar i föda eftersökes. Huvudsaklig källa till 
matkontaminering utgörs av trisubstituerade tennorganiska föreningar som använts i 
båtbottenfärger (EFSA, 2004). 

Listade tennorganiska föreningar har identifierats av Scientific Committee on Food (SCF) i 
födoämnen och analyserade i fisk och skaldjur (EFSA, 2004): 

Tetrabutyltenn (TeBT)   Tributyltenn (TBT) 

Dibutyltenn (DBT)   Monobutyltenn (MBT) 

Trifenyltenn (TPT)   Difenyltenn (DPT) 

Monofenyltenn (MPT) 

SCF meddelade även om identiteten av en annan grupp organiska tennföreningar. Dessa kan 
frisättas från föda och är listade nedan:  

Monometyltenn/dimetyltenn (MMT, DMT)  Butylthiostannoic acid 

Mono-n-oktyltenn/di-n-oktyltenn (MOT/DOT)  Dibutyltenn (DBT) 

Mono-n.dodecyltenn/di-n-dodecyltenn (MDT/DDT) 

Användningen av TBT och TPT, deras persistens och egenskaper att bioackumulera genom 
näringskedjan, speciellt genom fisk och skaldjur samt deras kraftiga toxicitet mot 
vattenlevande organismer har orsakat oro i samband med risker för människan (EFSA, 2000).  
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Mänsklig exponering för TBT kan ske på fyra olika sätt: I) matkonsumtion; II) intag av 
kontaminerad jord/sediment; III) dermal (upptag genom direkt hudkontakt) adsorption; IV) 
inandning. Huvudsaklig TBT-exponering för befolkningen sker via konsumtion av föda. Föda 
kan kontamineras av tennorganiska föreningar, i huvudsak trisubstituerade föreningar som har 
använts i marina färger (EFSA, 2004).  

Det finns även trisubstituerade föreningar i slam från avloppsverk. Slam innehållande TBT 
bidrar till den kemikalieexponering som människan kan utsättas för. Rötslam innehåller MBT 
(0,1 – 0,8 mg/kg torrvikt), DBT (0,2 – 2,2 mg/kg torrvikt) och TBT (0,02 - 0,4 mg/kg 
torrvikt). En viss mängd rötslam vidarebefordras till åkermark (15- 20 %). Detta är ytterligare 
ett sätt för TBT att kontaminera födoämnen. Enligt rapporter finns också TBT i diverse 
konsumentartiklar (Jansson, 2000), från vilka de kan spridas till människan via både 
hudkontakt och upptag av TBT via mun.  

Mänsklig exponering för TBT har varit föremål för undersökningar i Japan i början av 1990-
talet. 1991 och -92 var i genomsnitt intaget av TBT 4,7 ± 7,0 och 2,2 ± 2,2 µg/dag och person. 
Senare undersökningar i Asien, Australien Europa och USA har visat att intaget av TBT 
varierar mellan 0,18 (Storbritannien) till 2,6 (Korea) µg/dag och person (EFSA, 2004). 
Preliminära undersökningar visar att TBT inte reduceras signifikant i fisk- och skaldjur 
genom tillagning. 

3.7. Nedbrytning av TBT(O)  

Fotosyntetiska organismer i haven ansvarar för att ungefär 50 % av det oorganiska materialet 
omvandlas till organiska ämnen genom en kolcykel (McKane & Kandel, 1996). Producenter 
överför organiskt näringsämne och energi till näringskedjan på tre sätt:  

1. Producenterna äts upp av plankton som består av protozoa.  

2. Producenterna frisläpper organiska näringsämnen som adsorberas av heterotrofa 
bakterier.  

3. Producenterna dör och sedimenterar till havets botten. Här blir de en del av detritus 
som föder plankton. 

Mikroorganismer bryter således ner dött organiskt material, tillhandahåller energi samt 
näringsämnen för egen livskraft och skapar förutsättningar för andra organismer i 
vattenmiljön. Mikroorganismer bryter även ned giftiga föreningar. På nedbrytningens väg 
bildas giftiga biprodukter, som efterhand omhändertas av mikrobiella aktiviteter (McKane & 
Kandel, 1996). 

TBTO är den substans som används i båtbottenfärg och hydrolyseras i vatten till 
tributyltennjoner (TBT). TBT bryts ned till dibutyltennjoner (DBT) (Granmo, 05-01-24). 
DBT är mer lättnedbrytbart än TBT (muntlig kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04). 
DBT metaboliseras vidare till monobutyltennjoner (MBT) och slutligen till oorganiskt tenn 
(Jansson, 2000). Enligt Sterner, kommer i princip hela den mängd TBT(O) som används som 
biocid i båtbottenfärgerna ut i miljön. I akvatiskt miljö omvandlas TBT(O) långsamt till 
oorganiskt tenn (Sterner, 2003). Koncentrationer av tenn i benthalens sediment är uppmätta 
till strax under 20 µg Sn/kg (Lindgren et.al., 1998). 
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Studier av miljön från olika delar i världen har påvisat att TBT finns inom tre huvuddelar i det 
akvatiska ekosystemet: i ytan av mikrolagret (nedre delen av afotiska zonen), 
vattenreservoaren (pelagialen) och bottenytan (benthalen). Resultat av studierna indikerar att 
TBT kan brytas ned i det marina vattensystemet till DBT och MBT med en halveringstid på 
några dagar (Dubey & Roy, 2002). 

Genom intravenösa spridningsstudier på råttor undersöktes biotillgänglighet, utsöndring och 
biotransformation. Resultatet visade att TBT(O) upptas i mag- tarmkanalen och att den 
huvudsakliga mängden utsöndras via avföring (Jelnes, 1993). 

TBT:shöga lipofilicitet tillåter cellpenetration och association med intracellulära delar samt att 
cellvägg spelar stor roll. Aktivitet av tennorganiska föreningar finns dels intracellulärt och 
dels vid cytoplasmamembranet. Biodegradation är troligtvis den dominerande processen för 
nedbrytning av TBT i vatten med DBT som slutprodukt (Dubey & Roy, 2002).  

3.7.1 Nedbrytningshastighet 

Hastigheten för TBT:s nedbrytning kan bero på biotiska och abiotiska faktorer såsom 
saltkoncentration, temperatur, lösligt/suspenderat organisk material; (DOC) (muntlig 
kommunikation Granmo, Å., 2005-01-24 och Dubey & Roy, 2002). Vidare påverkas 
TBT:slöslighet av pH, ljusinstrålning samt densiteten av mikrobiella populationer (Dubey & 
Roy, 2002) samt syremängd och storlek på partiklar i vatten  
(muntlig kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04).  

3.7.2 Temperaturens påverkan 

Nedbrytningen av de tennorganiska föreningarna påskyndas av en högre temperatur (muntlig 
kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04). Ljusinstrålning, avdunstning, nedfall samt 
värmeutbyte med atmosfären påverkar ytvattnets temperatur. Till skillnad från landmassan 
påverkas dock inte ytvattnet i samma utsträckning av väderlek. Vattentemperaturen är en 
fundamental faktor då den påverkar hastigheten för alla kemiska reaktioner, 
lösningsreaktioner och transportprocesser, i samband med aktiviteten av kemiskt aktiva 
båtbottenfärger (Yebra et.al., 2004). Temperaturen påverkar havsvattnets pH-värde. Värdet 
sänks när vattentemperaturen höjs, om inte betydande mängd fri koldioxid (CO2) finns i 
lösningen, vilket leder till förhöjt pH. En liten skillnad i pH-förändring kan observeras vid 
hårt kontaminerade vatten eller i samband med upplösning av färgkomponenter i 
båtbottenfärger (Yebra et.al., 2004). 
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3.7.3 Övriga faktorer som kan påverka nedbrytning 

I akvatiska ekosystem kan både pH och saltkoncentration bestämma tennorganiska 
föreningars biotillgänglighet och därmed biologiska aktivitet (Dubey & Roy, 2002). 
Saltkoncentrationen är av betydelse för klyvningen av TBT-föreningar. Utan påverkan från 
smältis eller flodmynningar är saltkoncentrationen anmärkningsvärt konstant i öppna hav. En 
hög saltkoncentration påverkas även av nedfall samt avdunstning. Därmed existerar en högre 
saltkoncentration på djupt vatten (Yebra et.al., 2004).  

I en undersökning användes läckage av kalium (K+) som index för giftighet. Hastighet och 
omfattning av läckage av K+ påverkades av saltkoncentration (NaCl). Ökad NaCl-
koncentration reducerar den toxiska effekten av TBT (Dubey & Roy, 2002). En stigande 
salthalt kan enligt Granmo, Å., innebära en snabbare bindning eftersom det påverkar metallers 
bindningskapacitet (muntlig kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04). 

Bindningskapaciteten kan även påverka adsorptionen av TBT till partiklar i vattnet (muntlig 
kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04). Andelen organiskt material påverkar adsorptionen 
mellan TBTO och partiklar.  

En bättre bindning mellan TBTO och partiklar innebär en snabbare vertikal transport till 
sediment samt att den tillgängliga ytan för mikroorganismernas attack blir större.  

En ökad ljusintrålningsintensitet, en ökad temperatur och biologisk nedbrytning hämmar 
persistensen av TBT i sediment. Nedbrytning av TBT(O) i vatten sker inte i mörker. I vatten 
och vid ljus sker delvis nedbrytning genom fotolytisk fragmentering till oorganiskt tenn 
(Jelnes, 1993). 

Nedbrytning sker långsamt i kalla vatten och mikrobioal aktivitet kan hämmas vid höga halter 
av TBT (Díez et.al., 2001). Alger spelar också en viktig roll vid nedbrytning, varför tillgång 
på ljus, syre och andra näringsämnen kan påverka hastigheten (Lindgren et.al., 1998, 
Karlsson, 1997).  

3.7.4 Dealkylering 

Tennorganisk nedbrytning involverar dealkylering av alkylgrupper (Dubey & Roy, 2002).  
Nedbrytning innebär splittring av koltennbindningen enligt Åke Granmo (muntlig 
kommunikation, 2004-11-04). Detta resulterar i toxisk reduktion. I akvatisk miljö nedbryts 
TBT genom debutylering till mindre toxiska DBT och MBT. Nedbrytning av TBT kan ske 
genom frigörelse av alkylgrupp i följande ordning: R3Sn+ � R2Sn2+ � RSn3+ � Sn(IV). 
Nedbrytning kan ske genom biotisk eller abiotisk mekanism (Dubey & Roy, 2002). Biotiskt 
sker nedbrytning med hjälp av mikroorganismer och metabolism hos högre organismer.  
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3.7.5 Abiotisk nedbrytning 

Abiotisk nedbrytning sker genom hydrolys eller inverkan av ljus (fotonedbrytning) (muntlig 
kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04). Nedbrytning så att Sn–C-bindningen bryts kan 
ske på fyra olika sätt: UV-strålning, kemisk klyvning, gammastrålning och termal klyvning 
(Dubey & Roy, 2002). UV och kemisk klyvning är de viktigaste abiotiska mekanismerna i 
akvatiska och terresta ekosystem. Fotonedbrytning av TBT fortgår långsamt, med en 
halveringstid på > 89 dagar. Halveringstiden i ett rent vatten (0,03 µg 1-1 TBT) är 9 dagar och 
19 dagar för nedbrytning vid ljus respektive utan (Dubey & Roy, 2002). Fotonedbrytning är 
troligtvis inte en signifikant nedbrytningsmekanismen för TBT. Hydrolys av TBT inträffar vid 
extrema pH och kan troligtvis inte förekomma i naturliga vatten (muntlig kommunikation: 
Granmo, Å., 2004-11-04). 

3.7.6 Biologisk nedbrytning 

Biologisk nedbrytning är den mest betydelsefulla mekanismen för nedbrytning av TBT i 
sediment (Dubey & Roy, 2002 och Díez et.al., 2001), jord, sötvatten och havsvatten (Dubey 
& Roy, 2002). Nedbrytning av TBT med hjälp av bakterier, svamp, cyanobakterier och gröna 
alger har observerats. Gramnegativa bakterier som P. aeruginosa och A. faecalis och svampar 
som Tramatis versicolor och Chaetomium globsum kan bryta ned TBT(O) genom en 
dealkyleringsprocess. En del Pseudomonas sp. och många andra Gramnegativa bakterier kan 
bioackumulera TBT utan att allvarligt påverkas (Dubey & Roy, 2002).  

3.7.7 Halveringstider 

TBT, DBT och MBT i sediment har halveringstiderna 2,1, 1,9 respektive 1,1 år (Dubey & 
Roy, 2002). Debutylering av TBT till DBT och MBT sker vid aeroba förhållanden genom en 
biologisk process men i djupa sediment spelar tillgång på syre en viktig roll för nedbrytningen 
(Díez et.al. 2001). I vattenreservoarer är biologisk nedbrytning och fotonedbrytning (UV) de 
viktigaste elmiminationsmekanismerna. I sediment kan endast anaerob nedbrytning ske (Díez 
et.al., 2001). Biologisk nedbrytning av TBT sker i marina miljöer enligt första ordningens 
kinetik (Dubey & Roy, 2002 samt Díez et.al., 2001). Anaerob TBT-nedbrytning i sediment är 
en långsam process med halveringstider på ett till fem år, vilket utgör en fortsatt källa till 
upplösning, resuspendering eller diffusion till vattenreservoaren (Díez et.al., 2001). Biotisk 
nedbrytning inleds med oxidativ debutylering varvid dibutyl-derivat (DBT) bildas. DBT och 
MBT som senare bildas är relativt lättnedbrytbara. MBT mineraliseras (muntlig 
kommunikation: Granmo, Å., 2004-11-04) 

3.7.8 Biomagnifikation 

Få rapporter finns skrivna om biomagnifikation och dess relation till TBT(O). Enligt rapporter 
finns återstoden av BT (butyltenn) detekterat i olika analyserade organismer, även om 
koncentrationerna är lägre än de i undersökta påverkade områden. BT:s ackumuleras i 
plankton och andra organismer upp till 70 000 gånger högre än i havsvatten. Dock är ingen 
biomagnifikation observerad av BT-föreningar genom näringskedjan (Takahashi et.al., 1999), 
vilket även svenska forskare inom området hävdar (muntlig kommunikation: Granmo, Å, 
2005-01-24). Biomagnifikationsfaktorer (BMF) i annan litteratur angavs med 0,26 till 0,38 för 
TBT (Yamada, 1994). Den övergripande BM-faktorn är enligt ytterligare en annan författare 
över 1, vilket indikerar på trofisk överföring av sedimentär TBT i marina ekosystem 
(Rouleau, C. et.al., 1998). 
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4. TBT I MILJÖN OCH HÄLSOEFFEKTER 
Utifrån rapporter och beskrivningar om TBT existens i miljön har tillståndet sammanfattats i 
följande tre rubriker. 

4.1 Insatsen av restriktioner och förbud 
1989 infördes restriktioner mot användningen av tennbaserade båtbottenfärger i Sverige och 
sedan 1 januari, 2003 finns ett förbud mot användning av tennföreningar i båtbottenfärger 
oavsett båtens längd. Halterna av TBT i miljön har i och med detta reducerats. Därmed har 
även påverkan på miljön minskat. En märkbar förbättring med avseende på effekter som 
imposex (beskrivs nedan) iakttogs under 1990-talet, kring mindre småbåtshamnar och 
fiskodlingar (Jansson, 2000). 

Svenska myndigheter har varit drivande i frågan om att minska riskerna med användning av 
antifoulingprodukter. Enligt en utvärdering har emellertid Kemikalieinspektionens arbete med 
antifoulingfärger engagerat och involverat berörda parter i liten utsträckning. Exempelvis 
upplevs reglerna som komplexa av båtägare. Båtägare hade även önskat bli informerade innan 
besluten fattades. KemI informerade endast om den stegvisa avvecklingen av båtbottenfärger 
innehållande TBTO.  

4.2 Effekter i miljön och hos biota 

TBT-situationen anses vara förbättrad, främst med avseende på imposex-effekter. Detta beror 
på restriktionerna som minskat utsläppet av TBTO. 

Sambandet mellan TBT i miljön och imposex har bekräftats (Bryan et.al., 1987). Imposex 
innebär manlig utskjutande könsdel, existerande på kvinnliga vattenlevande snäckdjur. 
Utvecklingen av imposex beskrevs först av Smith (1971) genom studier av snäckdjur 
(Nassarius obsoletus). Den endokrina förväxlingen kan orsakas av TBT-ackumulering hos 
dessa vattenlevande snäckdjur (Camillo, 2004). Reproduktion kan därmed misslyckas och 
påverkade honor kan dö (Shearer, 2004 & Andersen, 2004). Bryan et.al., (1987), bekräftade 
senare kopplingen mellan TBT(O) och imposex genom en serie av laboratoriestudier. IMO 
upptäckte påverkan av tennorganiska föreningar i slutet av 1980-talet. Fortsatta 
undersökningar har observerat och beskrivit imposex i 72 arter och varje år ökar den siffran 
(Andersen, 2004). Ett samband mellan låga koncentrationer av TBT(O) och skador på ostron 
samt imposex hos purpursnäcka har också observerats (Lindgren et.al., 1998).  

TBT ackumuleras i lever, njure och i tarmsystemet. Sedimentlevande organismer har 
potentialen att uppta TBT via tarmen där pH är lågt. Det innebär att organismerna kan bli 
påverkade och även frigöra substansen i organisk form (Granmo, 2005-01-24). Ämnet 
ansamlas främst i utsöndringsvävnader och fördelas till foster (låg halt) (Lindgren et.al., 
1998). Växtplankton har ett utvecklat avgiftningssystem för nedbrytning av TBT. Även andra 
organismer som havsborstmask, kräftdjur och fiskar innehar detta enzymsystem. 
Avgiftningssystem är dock inte lika väl utvecklat hos snäckor eller musslor. Trots detta är 
ingen biomagnifikation det vill säga uppkoncentrering av TBT känd i näringskedjor (Granmo, 
2004). 
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De halter av TBT(O) som har observerats överstiger de koncentrationer som är toxiska för 
vissa vattenlevande organismer (Lindgren et.al., 1998). Eftersom imposex sker redan vid 
mycket låga nivåer av TBT(O), är det en mycket känslig bioindikator för TBT(O)-
kontamination vid analytiska undersökningar (Andersen, 2004). Enligt B., Jansson, forskare 
på Stockholms Universitet, ligger bakgrundshalterna av TBT(O) i havsvatten under normal 
detektionsgräns och gränsen för de mest lättpåverkade effekterna ligger också under 
detektionsnivå (Jansson, 2000). Samma sak understryks även av OSPAR som rapporterar att 
toxikologiska effekter av TBT på blötdjur kan observeras vid mycket låga koncentrationer i 
havsvatten, under de nivåer som normalt kan undersökas (OSPAR – Chemistry, 2004). 

Beroende på effekter, som imposex hos icke målarter (non-target organisms), introducerades 
globala samarbeten, restriktioner och undersökningar av TBT:s påverkan på miljön. Syftet 
med undersökningarna är att kunna ge underlag för klarare direktiv om och gränsvärden för 
TBT. Idag finns gränsvärden som NOEL; TDI; EAC och ADI, (NOEL: 0,025 mg/kg 
kroppsvikt och dag, TDI: 0,25 µg/kg kroppsvikt och dag, EAC: 5-50 ng/kg kroppsvikt och 
dag och ADI: 0,5 mg/kg kroppsvikt och dag). Dock är inga PNEC (Probable-No-Effect-
Concentration) värden kända (Naturvårdsverket, 2005).  

TBT:s situation och effekter är olika i marina system. Likaså för landmiljöer och organismer 
som lever i de båda systemen. Endast i en del områden är påverkan uppmätt. I andra områden 
har inte TBT-effekter nått den gräns för påverkan som anses vara kritisk. Oregelbundna 
resultat av undersökningar har försvårat generella gränsvärden. EAC-värden anses vara de 
mest tillgängliga och lämpade kriterierna för föroreningsnivåer och dess effekter.  

Sedimentätande organismer har genom analyser påvisats kunna ackumulera höga halter av 
TBT. Sedimentkoncentrationer över 750 µg/kg kroppsvävnad innebär, för känsliga arter som 
pepparmussla, Scrobicularia plana en begynnande utveckling av imposex. Effekter liknande 
denna uppstår vid organismers (snäckor) tidiga utveckling (Granmo, 2004). 

4.3 Hälsoeffekter 

Förutom i marina och limniska system har TBT påvisats även i sjöfåglar och marina däggdjur. 
Alarmerande effekter är, som redan beskrivits, utveckling av imposex eller intersex som det 
också kan kallas. Utvecklingen leder till sterilitet hos organismer av honkön (OSPAR– 
Biology, 2004). 

Undersökningar av marsvin och möss visade effekter som ökade tennhalter i flertalet organ, 
som lever, njure, hjärna och hjärta samt även i fett (Lindgren et.al., 1998). Detta påvisar 
bioackumulation i kroppsvävnader. Vidare granskningar visar resultat som att TBT(O) kan 
genomtränga membran. 15 % av dermal tillförsel av TBT(O) upptas via huden (Lindgren 
et.al., 1998).  
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5. RESULTAT 

5.1 Bakgrund 

TBTO-innehållande båtbottenfärger är sedan 1 januari 2003 förbjudna att använda inom 
Sverige. Förbudet kommer av en konvention som öppnade upp för ett globalt sammarbete och 
förbud mot tennorganiska föreningar i båtbottenfärger. Ett globalt förbud har ännu inte trätt i 
kraft eftersom ett betydande antal länder valt att inte bekräfta konventionen (Camillo et.al., 
2004). Enligt IMO godkänns konventionen som antogs den 5 oktober 2001, 12 månader efter 
det att 25 länder som representerar 25 % av världens uppsättning av fartyg har skrivit under 
konventionen. I december 2004 har konventionen mottagit endast 10 ratificeranden.  

5.2 Arbetet med restriktioner och förbud 

Beroende på att något globalt samarbete och eller förbud mot användning av båtbottenfärger 
innehållande TBTO inte har upprättats fortsätter utsläpp av TBTO utomlands. Detta ger 
upphov till att användningen av båtbottenfärger innehållande TBTO även kan fortsätta i 
Sverige genom att lagrad färg används eller genom att färg köps utomlands.  

De restriktioner som har verkställts har upplevts som komplexa, vilket kan ha resulterat i dålig 
implementering hos båtägare. Ingen uppföljning har heller skett av hur och om informationen 
har nått fram till berörda parter (Faugert & Eriksson, 2003).  

Enligt forskare som deltagit i utvärderingen av KemI:s arbete med antifoulingfärger kunde 
utvecklingen av nya produkter ha vunnit 10 år om processen kommit igång tidigare, eftersom 
effekter av ämnen som TBT har varit kända i mer än 20 år (1980-talet) (Faugert & Eriksson, 
2003).  

Effekten av förbudet mot TBTO i båtbottenfärger studerades vid Kristinebergs Marina 
Forskningscentrum under slutet av 1980-talet och början av 90-talet i Fiskebäckskil. Påverkan 
på biota observeras trots att restriktioner av användning av TBTO-innehållande 
båtbottenfärger hade införts under 1989, 1990 och 1992. Källan till påverkan undersöktes. 
Möjligheten fanns att det berodde på avgivning av upplagrade föroreningar i sediment. 
Granskningen visade dock på annat resultat. Båtägare använde fortfarande den förbjudna 
färgen, vilket gav fortlöpande effekter på biota. Ytterligare forskning inom området har också 
genom omfattade studier konstaterat att förbudet av TBT(O) i båtbottenfärg endast delvis 
varit effektivt (Jansson, 2000).  

5.3 Påverkan på miljön och hos biota 
Risker med båtbottenfärger innehållande TBTO har inte beaktats på önskat sätt. I samband 
med arbete med dessa båtbottenfärger, uteblev mätningar av eventuella förändringar i miljön, 
som till exempel lägre gifthalter. Analyser som visar på ett friskare liv i havet, tack vare 
restriktionerna, har inte kunnat uppbringas (Faugert & Eriksson, 2003). 

Tio år efter det att restriktioner mot användning av TBTO-innehållande båtbottenfärger för 
båtar kortare än 25 meter infördes i Storbritannien 1987, observerdes biologiska effekter som 
imposex i brittiska vatten. Undersökningarna skedde under 1997 och gäller samtliga 
kontrollerade platser förutom de mest avlägsna kusterna. Utveckling av imposex sker 
fortfarande under 2004 nära fartygsleder världen över. Risken för utveckling av imposex finns 
även ett stycke från kusten, vilket står i relation till intensiteten av fartyg, mängden TBT(O) 
som fortfarande används samt koncentrationen av kvarvarande substanser i biota och 
sediment (OSPAR – Biology, 2004). 
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Kvarvarande TBT i sediment och biota, utgör fortfarande en källa till påverkan (Andersson, 
2004). Den största risken för TBT-exponering finns kring båthamnar, fartygsleder och kuster 
(OSPAR – Chemistry, 2004). Beroende på båtaktiviteter och jordbruk ackumuleras 
tennorganiska föreningar i vattendammar, speciellt de med låg vattenomsättning (EFSA, 
2004). Kustnära djur lever i litoralen som är vattnets mest produktiva och artrika område. 
Detta innebär att litoralens inneboende påverkade organismer har potentialen att påverka 
andra djur i stor omfattning. Litoralen är även vattnets ”barnkammare”, vilket kan medföra 
stora konsekvenser. TBT i miljön medför mest konsekvenser för filtrerande och 
sedimentlevande djur. Under 1992 genomfördes på svenska västkusten analyser av 
purpursnäcka, Nucella lapillus och vanlig strandsnäcka, Littorina littorea. N. lapillus iakttogs 
vara markant påverkad och reducerad eller förhindrad produktion av äggkapslar observerades 
(Jansson, 2000). 

Inga specifika observationer har visat att TBT-föreningar har endokrina störningseffekter på 
fisk. I litteratur finns dock information om att TBT i vatten orsakar endokrina störningar hos 
andra vattenlevande organismer. Förutom utveckling av imposex som har beskrivits påverkar 
också TBT hormoner, reproduktion, immunsystem och speciella enzymsystem hos fiskar 
enligt OSPAR och Quality Status Report 2000 Chapter 5- Biology, 2004. 

TBTO-föreningen likväl som så många andra kemiska substanser är persistenta och 
ackumuleras i kroppens lipofila delar (Dubey & Roy, 2002). Stora koncentrationer TBT kan 
lagras i djur och därmed utgöra ytterligare en risk.  

Dock inkluderar inte EAC-värden biotillgänglighet, bioackumulation och genotoxicitet med 
mera. Det innebär att närvaron av andra giftiga substanser i vattnet kan orsaka förhöjda eller 
kombinerande negativa effekter. Därmed är inte föroreningskoncentrationer under EAC-
värdet en garanti för en säker miljösituation (OSPAR – Biology, 2004). De Idag, bestämda 
tröskelnivåer inkluderar inte viktig information om riskbedömningar av TBT och dess olika 
former (Jansson, 2000). På grund av additiva effekter som kan finnas, kan närvaron av andra 
giftiga ämnen i vattenmiljön medföra förhöjda risker som inte är kända.  

TBT har effekter på vattenlevande organismer vid halter under detektionsnivå (Jansson, 
2000). Svenska gränsvärden saknas för tennorganiska föreningar.  

Åtskilliga analyser visar att viss ackumulering sker i däggdjur och frågan om biomagnifiering 
sker längs näringskedjan är inte helt utredd, endast att biomagnifiering inte sker i någon större 
grad (Muntlig kontakt: Granmo, Å., 2004-11-04). 
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5.4 Hälsoeffekter 
Människan kan exponeras för olika former TBT, något som inte tidigare i så stor utsträckning 
har varit känt. Exponering kan ske genom dels föda och dels genom direkt hudkontakt vid 
användning av TBTO-innehållande båtbottenfärger. Resultaten från denna studie – att TBTO-
båtbottenfärger fortfarade används i icke obetydlig utsträckning innebär i sin tur att även 
direkt exponering av TBT-former fortsätter. En påverkan som människan fortfarande kan 
utsättas för är därmed intag av former av TBT via föda. Utgångspunkten för detta är den 
samlade användningen av dessa båtbottenfärger som initierades redan under 1960-talet och 
som till viss del fortfarande pågår.  

5.5 Begränsad information om TBT:s förekomst i miljön 

Den största risken för exponering av TBT finns i art- och näringsfattiga vatten. TBT-
koncentrationer fördelas mellan organismer och TBT tas lättast upp av fiskar i det fria 
vattenområdet. I näringsfattiga vatten med litet organiskt innehåll sker nedbrytning av TBT 
långsamt med tanke på olika faktorer; TBT binder till organiskt material som faller till botten 
i en hastighet beroende på mängden organiskt material; nedbrytning av TBT kräver energi 
som finns i liten utsträckning i en näringsfattig miljö. Sedimentlevande och filterande djur är 
utsatta för den största risken för TBT-exponering.  

Under examensarbetets gång har det uppdagats att tennorganiska föroreningar förekommer i 
sediment från lakvattenbassänger vid avfallsstationen i Löt (Muntlig kommunikation: Melbin, 
K., 2004-12-18). I litteraturen finns ingen information om detta. Tennorganiska föreningar 
som TBT, DBT och MBT har påvisats i lakvatten. 

Litteratur visar att TBT kan påträffas i bad-, disk- och tvättvatten (medelvärde av analyserna: 
248 µg/l) (Nilsson, 2004). Dock finns inget gränsvärde som reglerar utsläppet till vatten enligt 
rapporter. Enligt samma författare Nilsson, Birgit, (Stockholms Universitet) bedöms MBT 
som skadligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. DBT och TBT borde klassificeras som miljöfarliga: ”mycket giftigt för 
vattenorganismer/kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön” (Nilsson, 2004). 

Kunskaperna om förekomsten och halter av TBT i den svenska miljön är begränsade 
(Jansson, 2000). Flertalet genomgångna rapporter pekar på detta. Dessutom är kunskaperna 
om ämnets spridning bristfälliga. Enligt Jansson, Bo (Stockholms Universitet) är kunskaperna 
om spridning och omsättning av tennorganiska föreningar obefintliga. Samma författare 
hävdar att informationen om humanexponering för tennorganiska föreningar är relativt 
bristfällig (Jansson, 2000).  

 5.6 Miljövänliga båtbottenfärger – icke giftfria 

Tvetydiga signaler har skickas ut i samband med tester av ”giftfria” båtbottenfärger (Faugert 
& Eriksson, 2003), vilket har inneburit viss tvetydighet bland allmänheten. Ett antal nya 
beväxningshindrande båtbottenfärger har nått marknaden eftersom de ansetts vara 
miljövänliga. En stor andel av de färger som har testats, gav toxiska utslag på vattenlevande 
organismer som resultat. Fem av sex testade ”giftfria” antifoulingprodukter visade sig vara 
giftiga (Karlsson & Eklund, 2004). Enligt tidningen Ny Teknik fungerar inte dagens giftfria 
båtbottenfärger. Sju av 20 miljöanpassade båtbottenfärger verkar inte, framgår det i rapporter 
publicerade från Sjöfartsverket. Vidare utredningar kring färgerna visar att 16 av de 20 testade 
färgerna ger dåligt eller inget skydd mot påväxt av djur och alger på skrovet (Ny Teknik, 
2004). 
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6. DISKUSSION  
Bakgrund 

Beroende på förekomsten av TBT i miljön och dess miljöpåverkan har TBTO i 
skeppsbottenfärger reglerats sedan 1980-talet. Därmed är båtbottenfärger innehållande TBTO 
totalförbjudna sedan 1 januari, 2003 i Sverige. Undersökningar av TBT:s miljöpåverkan har 
visat att ämnets potential att inverka på ekosystemet är för stor för att ämnet ska få 
förekomma i miljön. I början av år 2003 infördes därför ett totalförbud mot användning av all 
slags båtbottenfärg innehållande TBTO i Sverige. Regleringen introducerades framförallt 
beroende på alarmerande upptäcker som utveckling av imposex hos vattenlevande organismer 
vilka inte var tilltänkta att påverkas.  

Restriktioner och förbud 

Beroende på förbudet mot användning minskar utsläppen av TBTO i naturen. Därmed är den 
viktigaste TBTO-källan eliminerad. Antagligen sker dock fortfarande en viss användning av 
båtbottenfärger innehållande TBTO. Detta beror på att det i praktiken är omöjligt att övervaka 
handeln mellan konsumenter i olika länder eller i länder som inte har liknande regler som 
Sverige. Svenska båtägare kan enkelt få tag på förbjudna båtbottenfärger utomlands. Effekten 
av förbud mot TBT(O) i båtbottenfärger studerades under 1989 och 1990 och visade att 
båtägare sannolikt fortfarande använde den förbjudna färgen (Jansson, 2000). Troligt är att 
förlängd användning av förbjudna båtbottenfärger fortfarande pågår. Eftersom aktiva 
godkända båtbottenfärger idag är svåra att finna i Sverige, väljs sannolikt färger som inte är 
godkända för ett önskat resultat. Människan strävar ofta efter att nå ett bra resultat utan 
onödig ansträngning. Av den orsaken att handel mellan länder med olika restriktioner och 
förbud är svåra att övervaka är det idag relativt enkelt att med bättre kommunikationer 
inhandla färger med kraftig biocid verkan utomlands. Bättre kommunikationer kräver också 
bättre kontroll av handel mellan privatpersoner och handel mellan länder.  

Fortsatt läckage och påverkan sker därmed av ett så giftigt ämne som har förbjudits, men säljs 
och används fortfarande i flera länder. Det finns fortfarande möjligheter för svenska båtägare 
att inköpa båtbottenfärger innehållande TBTO utomlands. Förbjudna färger får förvaras i 
Sverige och påmålas utan att det märks. Detta på grund av att inga stickprover utförs som kan 
fälla TBTO-innehållande båtbottenfärgs-användare. Alla båtägare som använt båtbottenfärger 
innehållande TBTO före år 2003 har möjligheten att ha kvar färger fram till år 2008. I sin 
förlängning innebär detta att i Sverige kan fortsatt användning av substansen ske fram till och 
med 1 januari, 2008. 

Som alltid handlar uppföljning om prioritering och vem som bär ansvaret. Eftersom vi i 
svensk lagstiftning har ett producentansvar bör ansvaret för produkten ligga på producenten 
för färger innehållande TBTO. Detta har det nog också gjort, men frågan är om producenten 
fortfarande känner ansvaret för skadan i miljön, eftersom påverkan fortfarande sker? Det 
egentliga ansvaret är delat mellan samhället, försäljare och producenten. Av orsaken att tiden 
för användning av TBTO-innehållande båtbottenfärger har förlängts, finns ett ansvar hos 
konsumenter. Om konsumenterna håller igång användning av färgen, måste avvägning om 
tillfälle tillämpas och därmed strävan efter minimal utsläpp vid nyttjande av färgen. Ansvar 
ligger alltså på konsumenten för att användning av båtbottenfärger innehållande TBTO sker 
med försiktighet. Försäljare och producent ansvarar för att båtbottenfärger innehållande ämne 
med biocid verkan inte medför större inverkan på miljön än nödvändigt för godkänt resultat. 
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Försök till internationell kontroll av användningen av båtbottenfärger har påbörjats. 
Användningen av tennorganiska föreningar kan övervakas genom globala förbud som 
organiseras av IMO (International Maritime Organisation). Ett globalt förbud har inte 
accepterats (Camillo et.al., 2004). Konventionen som skulle leda till ett globalt förbud har inte 
gått igenom beroende på att för få länder anser effekter som steriliserade honor (organismer) 
som alarmerande.  

Vidare vet vi inte mycket om spridningen och den verkligen potentiella verkan av 
båtbottenfärger innehållande TBTO. Frågor i samband med TBT:s påverkan på miljön är idag 
omöjliga att svara på. Förhoppningsvis förblir inte frågetecken obesvarade utan globala 
förbud införs och implementeras hos konsumenter. Båtar som framförs med kraftig påväxta 
skrov skapar en också en påverkan på miljön, vilket också kräver sin hänsyn. Som ett svar på 
verkningslösa godkända båtbottenfärger har Kemikalieinspektionen gett giftiga 
båtbottenfärger dispens för användning på västkusten fram till år 2008, beroende på att 
miljöanpassande alternativ inte är tillräckligt bra enligt KemI (Ny Teknik, 2004). 

Miljön och biota 

Det är klarlagt att TBT har påverkat biota och att det därför finns goda skäl för ett förbud. På 
goda grunder kan det anses att kvarvarande TBT i miljön ger en påverkan som inte är 
obetydlig. Kvarvarande källor i sediment och vatten kan förväntas bli påverkade under längre 
eller kortare tid beroende på lokala omständigheter, vilket kan förändra deras stablitet. Så 
länge ämnet inte blir påverkat av yttre faktorer som muddringsarbete eller naturlig cirkulering 
kan en ringa miljöpåverkan förväntas. Eftersom det är svårt att sätta stopp för naturlig 
cirkulering är det svårt att hindra spridningen av TBT. Detta är betydelsefullt främst för 
områden med höga halter av TBT.  

Områden nära marinor har ansamlat TBT under lång tid. Fartygsleder, där oceangångare 
fortfarande kan vara målade med TBTO-innehållande färger utgör också en särskild risk. 
Förhoppningsvis kommer all färg innehållande TBTO vara avskrapad före år 2008. Andra 
områden som kan komma att stå i fokus och som kräver mer undersökningar är deponier med 
hantering av farligt avfall eller gamla hushållssopor. Eftersom lakvatten har observerats 
innehålla tennorganiska föreningar kan detta leda till att närliggande vattendrag kan bli 
påverkade. Detta beroende på att reningssystem för denna typ av ämnen inte finns idag. 
Avfallsstationer som omhändertar farligt avfall som SAKAB AB har inte heller idag 
möjligheten att ta hand om TBT-ämnen. SAKAB AB analyserar heller inte avfall efter denna 
substans (Muntlig kommunikation: Lorin, A., 2004-12-19). Detta är något som skulle kunna 
ses över i det fall vidare utredningar av TBT finner att behov föreligger. 

Näringsfattiga vatten med liten tillgång på organiskt material är beroende på svag 
bindningskapacitet, sämre utrustade för vertikal transport av TBT-ämnen, till sediment. I 
dessa vatten är det stor risk för fiskar att ackumulera TBT. Bottnar med sedimentlevande djur 
i näringsfattiga vatten, tar däremot inte emot stora delar av vertikala transporter av TBT. En 
minskning av direkt utsläpp av TBT, medför för främst näringsfattiga vatten, ansenlig 
reducering av toxiska substanser som kan annars skulle kunna medföra stora risker.  
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Hälsoeffekter 

Användningen av TBTO-innehållande båtbottenfärger har minskat och därmed också den 
viktigaste orsaken till destruktiv effekt i form av TBT-påverkan. Föreliggande arbete har dock 
gjort troligt att TBTO-innehållande båtbottenfärger fortfarande används i icke obetydlig 
omfattning. Dessa källor ger alltjämt effekter i miljön och kanske slutligen hos däggdjur. 
Miljön byggs upp av biota, både däggdjur och icke som ingår i ekosystemet. Genom 
ekosystemet kan ämnen som är lipofila ”vandra” och påverka nästkommande led. Eftersom 
TBT är lipofilt kan det därmed ackumuleras i biota. Människans föda består dels av biota och 
en viss andel av det som ingår i födan kan alltså vara kontaminerat. Visserligen har 
människan avgiftningssystem som har förmågan att göra olika former av TBT mindre giftiga, 
men vågar vi lita på dessa system?  

Den största och kanske viktigaste risken för att hälsoeffekter kan uppstå är den användning av 
TBTO-innehållande färger som tidigare skett. I mer än 40 år har läckage förekommit av ett 
ämne som verkar som biocid och som ger upphov till hormonstörningar hos vattenlevande 
djur. Dessutom var inte störningar som dessa det primära målet för användningen av 
produkten. Oförberedda effekter kan uppstå i miljön och hos biota, varför skulle det inte 
kunna ske i detta sammanhang? Viktigt att minnas är att även däggdjur har ackumulerat 
former av TBT. En fråga som uppkommer i anknytning till detta är - varför skulle inte 
hormonstörningar kunna uppstå högre upp i näringskedjan, hos människan? Dessutom blir 
risken större om den samma togs omedvetet. Sannolikt är att allmänheten är dåligt informerad 
om hälsorisker med TBTO-utsläpp och kvarvarande potentiella källor i miljön. Att på en halv 
mansålder inte ha åstadkommit mer upplysningar om hälsoeffekter och uppföljt att 
information har nått fram till allmänheten är förvånande.  

Eftersom det finns kvarvarande och potentiella TBT-källor som kan orsaka problem, finns det 
anledning till att öka och vidarebefordra kunskap inom området. För att se till hela 
konsekvensen och öka förståelsen för densamma, finns det skäl till vidare forskning inom 
området, vilket också krävs. Oavsett om vetskapen om skadeverkningen är helt angiven, är 
intresset större hos människan för effekterna, om dessa drabbar densamma. Förhoppningsvis  
ska vi inte behöva vänta på att hälsorisker ska uppdagas innan forskning påbörjas i syfte att 
utreda om risker för människan finns. 

Riskbedömningar – begränsat arbete hitills 

Det finns ett tydligt behov av att med hjälp av olika produkter, båttvättar eller mekaniska 
åtgärder avlägsna beväxning som reducerar båtars hastighet. Viktigt är att ställa sig frågan om 
hur stor miljöpåverkan en produkt får ha innan den anses vara för giftig för att få användas 
trots dess goda egenskaper? Eftersom skrov med algpåväxt kräver mer bränsle för samma 
hastighet innebär det också en miljöpåverkan. Här erfordras större insatser inom forskning för 
att finna en lämplig avvägning. Att finna ett annat likvärdigt effektivt miljövänligt alternativ 
kan öppna vidare användningsområden samt forskningstillfällen. Detta kan innebära att 
beväxning kan förhindras samtidigt som miljön kan skonas. 

Åtskilliga studier visar att dagens situation är otillfredsställande med dålig information om 
TBT:s miljöpåverkan och främst påverkan på människan. Eftersom kunskapen om hur 
spridning av TBTO sker i miljön samt vilka konsekvenser det medför för människan är liten, 
är det underligt att myndigheterna i Sverige inte agerar mer i frågan. Enligt naturvårdsverkets 
hemsida bör områden med risker saneras eller produkter med risk för människan omhändertas 
(www.naturvardsverket.se, 2004-09-10).  
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Enligt en rapport från Naturvårdsverket är slutsatsen att mer mätningar krävs. Vidare pekar 
rapporten på att kompletteringar med andra typer av data behövs för att få en heltäckande bild 
vad gäller spridning av OTC:s (Naturvårdsverket, 2005). Det betyder att bilden över TBT:s 
spridning inte är tillfredställande och därmed kan inte risker uteslutas. Beklagligt är att 
människan är intresserad av att använda kemikalier, vars faror inte är utredda.  

Icke giftfria alternativ 

På marknaden finns inte idag godtagbara alternativ till giftfria båtbottenfärger och 
internationella förbud mot TBTO-innehållande båtbottenfärger saknas. Detta tillsammans med 
att en verifikation, från allmänheten som beskriver deras förståelse om TBT:s potentiella risk 
har uteblivit, har bidragit till att båtägare fortfarande använder biociden (TBTO). Vidare finns 
inte idag, trots forskning, jämförbara alternativ eller valmöjligheter. Detta kan anses som 
märkligt då informationen om påverkan på miljön av TBT har varit känd sedan 1980-talet. 

Visserligen är beväxningshindrande färger komplexa och särkilt miljövänliga alternativ. 
Dessa färgsystem innebär att organismer måste hindras från att kunna växa på skrov, vilket i 
sin tur innebär att biocida medel måste användas om inte mekaniskt arbete kan utföras. 
Giftiga ämnen mot påväxt påverkar emellertid inte bara dessa organismer utan innebär också 
att ekosystemet påverkas och troligen rubbas. Detta innebär att det är svårt att finna en god 
lösning - ett medel utan biocid verkan. Första prioritet för alternativa båtbottenfärger måste 
vara att eftersträva ingen påverkan på reproduktionsförmågan hos vattenlevande organismer. 

Idag finns inte bra alternativa båtbottenfärger, utan de färger som finns på marknaden har 
dålig kapacitet att avlägsna fouling. Användning av dessa färger kan innebära överdosering. 
Frågan är vilken förorening vi vill ha? Litet utsläpp av substanser med hög potential att förinta 
vattenlevande organismer eller stort utsläpp av substanser med liten giftkapacitet? Är vi 
tvungna att välja mellan olika färger som båda ger utsläpp? Som utbudet ser ut idag är 
dessutom de ”giftfria” båtbottenfärger inte utan riskpotential för vattenlivet. Noggrannare 
undersökningar av vilka konsekvenser så kallade ”giftfria” färger, innehållande toxiska 
substanser medför, erfordras därför. Författare till New biocid-free antifouling paints are toxic 
rekommenderar biologiska tester för att identifiera de mest toxiska produkterna innan de 
släpps ut på marknaden (Karlsson & Eklund, 2004).  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

7.1 Slutsatser 

Trots förbud i Sverige används fortfarande TBTO-innehållande båtbottenfärger inom rikets 
gränser. Fortsatt användning av dessa färger inom Sverige kan bero på att globala 
konventioner och restriktioner av användning av TBTO-innehållande båtbottenfärger inte gått 
igenom på önskat sätt. Viktigt att minnas är att även användning som inte finns 
dokumenterade i register också fortfarande påverkar miljön. 

Ytterligare en slutsats är att miljöpåverkan utan utredning om risker fortfarande sker i svenska 
vatten. Fortsatt miljöpåverkan beror troligtvis dels på att tennorganiska föreningar (TBT) 
ännu inte har brutits ned tillräckligt i miljön eller har sedimenteras och utsatts för cirkulering 
och dels på en förlängd användning av TBTO-innehållande färger. Framförallt sker den 
största påverkan vid marinor och trafikerade båtleder. Bottenlevande djur i grunda vatten är 
de mest exponerade och känsliga samt är primärproducenter i näringskedjan. På grund av att 
potentiella risker med TBT i miljön är inte utrett kan farhågor i och med detta inte uteslutas. 

En tredje slutsats är att potentiella hälsorisker i samband med TBTO-innehållande 
båtbottenfärger inte är utredda på ett tillfredsställande sätt. Oförklarliga hälsosjukdomar kan 
ha samband med ämnen vi inte trodde var vanliga. Troligtvis kommer konsekvenser av TBT i 
miljön att uppdagas, vilka idag inte är synbara. Det är belagt att bioackumulering av TBT 
sker, men inte säkerställt om ämnet biomagnifieras. 

7.2 Rekommendationer 

En första rekommendation är att förbuden mot TBTO-innehållande båtbottenfärger bör följas 
upp. Internationella kontroller och förbud bör införas för att undvika oönskad spridning av 
toxiska substanser som kan ge hälsoeffekter på människan.  

Till följd av att miljöpåverkan förekommer, bör regional övervakning och analys av områden 
som marinor, båtleder samt lakvatten närliggande till avfallsstationer genomföras. Vidare 
krävs fortsatta analyser som eventuellt skulle kunna utesluta att risker fortfarande finns idag 
med TBT i miljön. Analyser bör användas till att bestämma gränsvärden som ingen effekt av 
ämnet TBT. 

En vidare rekommendation är att potentiella, icke synbara, effekter av TBT:s spridning i 
miljön ges fokus i fler undersökningar. Detta för att undvika allvarliga konsekvenser för 
människan. Framförallt rekommenderas att forskare, myndigheter och allmänheten 
uppmärksammar den information som finns om TBT och ser allvarligt på den samt 
gemensamt söker kunskap om alternativa beväxningshindrande medel genom forskning och 
miljökonsekvensbedömningar.  
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9.3 Klassificieringslista 2002:3 
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9.4 Internationella konventioner och organisationer inom miljöområdet som har används i arbetet 
Konvention/Organisation Regelerar Geografisk utsträckning 

 
 
EFSA Begäran från Europa Kommissionen i form av  Europa 
(The European Food Safety Authority)  riskbedömning i mat och näring  
Keystone of European Union (EU) risk  
assessment regarding food and feed safety. 
 
Helsingfors-konventionen  Skyddet av Östersjöns marina miljö från  Östersjön 
Convention on the Protection of the Marine  landbaserade källor och fartyg 
Environment of the Baltic Sea Area  
 
IMO 
The International Maritime Organization Marin säkerhet och förebygger föroreningar från fartyg Global 
Består av stort antal medlemsländer  
 
Marpol-konventionen  Föroreningar från fartyg Global 
International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships 
 
OECD 
(Organisation for Economic Co-operation  Internationella överenskommelser, beslut och   Global 
and Development) rekommendationer för att gynna globaliserad 
Miljöarbetet hålls samman av den miljöpolitiska  demokratisk ekonomi och har fokus på hållbar utveckling 
kommittén EPOC (Environmental Policy Committee)   
 
OPSAR-konventionen Utsläpp från landbaserade anläggningar, dumping av Nordöstra Atlaten 
Convention for the Protection of the  avfall resp. avfallsförbränning från havsbaserade anläggningar, 
Marine Environment utvärdering av den marina miljöns kvalitet 
 




