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Är gifter i båtbottenfärg ett hot mot Öresunds blåstång? 
 
Ett problem för svenska fritidsbåtsägare är påväxt av små djur och växter som lever i havet, 
såsom havstulpaner och alger. För att förhindra denna påväxt använder sig båtägarna av 
båtbottenfärger som utsöndrar olika gifter i vattnet. Dessa gifter kan ha stor påverkan på 
havets alla invånare, även på dem som inte utgör ett problem för båtägarna. En ofta använd 
båtbottenfärg är FABI, där det giftiga ämnet är koppar. Koppar är en tungmetall som blir 
giftig då den förekommer i stora mängder.  
 
Hos den vanligt förekommande blåstången kan höga halter koppar leda till försämrad tillväxt 
och fotosyntes. Forskning tyder dock på att likande tångarter kan utveckla en ökad tålighet 
mot koppar om de växer i en miljö där de ständigt utsätts för höga halter. På grund av denna 
tvådelade mening ville vi undersöka hur blåstång i Öresund påverkas av koppar från FABI-
färg, och om det är någon skillnad mellan tång som växt upp i en hamn (Höganäs hamn) och 
tång som växt i ett renare område (Ålabodarna).  
 
Sådana undersökningar är viktiga för att rätt kunna utvärdera hur gifter påverkar vår miljö. 
För att vi ska kunna förstå hur djur och växter i havet påverkas av gifter bör vi inte enbart se 
till hur en tångart som utvecklat hög tålighet påverkas. Detta då det finns risk för att 
underskatta hur allvarlig en viss mängd gift egentligen är för livet i havet.   
 
Vi utförde ett laboratorieexprement där vi lät blåstången från de två olika platserna ligga i 
vatten innehållande olika halter av koppar som utsöndrats från FABI-färg. Efter experimentet 
mätte vi hur mycket tången hade växt och hur bra de kunde fotosyntetisera.  Resultatet visade 
inte på någon större påverkan av kopparen och vi kunde inte heller se någon skillnad i tålighet 
mellan blåstången från Ålabodarna och Höganäs. Trots detta är det möjligt att tången 
påverkas på andra sätt än de som undersöktes i vårt experiment och därför skulle vi i 
framtiden behöva mer forskning inom detta område. 
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Abstract 
 
The use of anti-fouling paint on boat hulls is one of the greatest contributors to copper 
pollution in Swedish waters today. These paints are very effective against settlement of 
unwanted organisms but they also have high potential to cause damage to non-target species. 
Copper in small amounts is essential for all eukaryotic organisms but in elevated levels it can 
bring on several negative effects. In macroalgae such as the brown algae Fucus vesiculosus, 
excessive amounts of copper can damage metabolic functions like growth and photosynthesis. 
In the present study, we examine the effects of copper leached from anti-fouling paint on the 
relative growth rate (RGR) and photosynthetic rate (PR) of F. vesiculosus collected from two 
separate locations with different histories of copper exposure. It is common for higher 
terrestrial plants growing in copper rich soil to evolve copper tolerance. Therefore, we were 
interested in comparing the responses of the two Fucus populations to see if copper tolerance 
also occurs in F. vesiculosus previously exposed to long-term elevated copper levels. 
Existence of such tolerance is important to note since it can result in underestimation of the 
degree of hazard when making risk assessments. We did this by incubating the algae in 
copper-contaminated water in the laboratory, followed by measurements of RGR and PR after 
15 days of incubation. The RGRs of both populations were significantly reduced in the 
highest copper concentration of 100µg/L, whereas the PRs were unaffected by copper 
exposure. No trends of tolerance evolution could be discerned from the results and F. 
vesiculosus seems to have the ability to manage ecologically relevant copper concentrations 
for the duration of exposure used in the present study. It is important to understand the 
organismal and hydrological responses to heavy metal pollution, since an improved 
understanding increases our ability to carry out relevant risk assessment of metal pollution in 
Swedish coastal waters. 
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