
 

 

 

 

Cayennepepparfärg - den nya 

båtbottenfärgen? 
En undersökning om cayennepeppar och dess påverkan på havslevande organismer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvitfeldtska Gymnasiet 

Namn: Johanna Gunnarsson, Iris Rodal & Emilia Gustavsen 

Kurs: Gymnasiearbete 100 poäng 

Klass: N3IK 

Naturprogrammet 

Läsåret 2017/2018 

Handledare: Catarina Svensson & Carl Medin 

 



 

Abstract  

The object of this paper is to explore if there is a more environmentally friendly and 

ecologically sustainable alternative to the copper oxide based marine antifouling paints 

commonly used today. The study revolves around the question if mixing cayenne pepper, 

more specifically the molecule capsaicin, with biocide free antifouling paint will enhance the 

paint’s antifouling properties.  

 

To be able to investigate the influence of cayenne pepper on marine life, especially barnacles, 

a number of CD shaped plastic discs were mounted on a rack and placed in the ocean. The 

material came from the project Virtue from Gothenburg University. The discs were pretreated 

with various combinations, of paints and concentrations of biocides, before they were 

arranged to a jetty on the west coast of Sweden.  

 

The results of this study show that paint with cayenne pepper in comparison to paint with 

copper oxide had very similar antifouling properties although the reference discs without any 

paint surprisingly had the least biomass attached to it. Unfortunately, material was destroyed 

or went missing during the time the discs were placed in the ocean, which lead to significant 

implications on the reliability of the results and conclusions. 
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka Göteborgs Universitet som bidrog med material till 

rackkonstruktionerna och gjorde detta gymnasiearbete möjligt att utföra. Vi är dessutom 

tacksamma för den användbara information om Virtue, vilken gick att finna på Göteborgs 

Universitets hemsida. Där kunde vi ta del av bland annat instruktioner till hur racken 

monteras ihop och hur de sedan undersöks på bästa sätt.  
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1 Inledning 

I gymnasiearbetet Cayennepepparfärg -den ny båtbottenfärgen? undersöks hur båtbottenfärg 

påverkar organismer i havet och vidare undersöka möjligheten till ett miljövänligare 

alternativ till traditionell kopparbaserad påväxthindrande båtbottenfärg. Arbetet undersöker 

dels hur en båtbottenfärg som finns på marknaden påverkar miljön dels om det finns ett 

miljövänligare alternativ. Gymnasiearbetet använder sig av material från Göteborgs 

Universitets projekt Virtue som försöksmaterial, vilket är rackkonstruktioner med plattor och 

rep. Plattorna förbehandlas bland annat med olika sorters färg, för att sedan sättas ut i havet. 

Miljön är i förändring och haven påverkas av människors aktivitet, därför är det viktigt att 

hitta metoder med en så minimal miljöpåverkan som möjligt. Istället för kopparoxid, vilket är 

ett vanligt påväxthindrande ämne i dagens båtbottenfärger, är ett förslag till ett mer 

miljövänligt påväxthindrande ämne cayennepeppar. Cayennepeppar ska, enligt tips från bland 

andra båtintresserade i nätforum och båtägande grannar, fungera som ett bra alternativ till 

båtbottenfärger med biociden kopparoxid, alltså ett ämne som dödar levande organismer.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Korshamn  

Racken placerades ut i Korshamn, en badvänlig vik som också används som båthamn. 

Korshamn tillhör den norra västkusten som ingår i den del av västerhavet som kallas 

Kattegatt.  

1.1.2 Kattegatt  

Enligt Rodhe i Nationalencyklopedin (hämtad 2017) är Kattegatt havsområdet som är 

avgränsat av Jylland och Själland i Danmark och den svenska västkusten norrut till Pater 

Nosterskären vid Marstrand. Havet har en yta på 22 000 km2 med en volym av 500 km3 och 

ett medeldjup på 23 meter.  

 

Kattegatt är en övergångszon mellan brackvattenhavet Östersjön och oceaniska Nordsjön 

enligt Havet.nu (u.å). Salthalten i ytvattnet varierar från ca 15 promille i södra delarna till ca 
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30 promille i norra delarna. I djupvattnet sker ingen större förändring av salthalten, utan den 

är relativt konstant, ca 34 promille.  

 

Med avseende på vattentemperaturen skriver Rodhe att den under sommaren ligger mellan 

15-20 ℃ och djupvattnets temperatur varierar mellan 4 och 15 ℃ under året. Under kalla 

vintrar bildas is.  

1.1.3 Båtbottenfärg 

Båtbottenfärg används som ett skydd på framförallt båtskrov för att motverka påväxt av bland 

annat havstulpaner, musslor och alger, vilka är några vanligt förekommande organismer som 

brukar fästa enligt Havet.nu (u.å). 

 

Enligt Kemikalieinspektionen (2013) är främsta anledningarna till att försöka motverka 

påväxt på båtbottnar att påväxten bidrar till ökat motstånd i vattnet. Friktionsmotståndet från 

påväxten ger en ökning av både bränsleförbrukning och avgasutsläpp, vilket dessutom ändrar 

båtens manöveringsegenskaper. Havet.nu (u.å) förklarar att båtarna målas med färger 

innehållandes biocider, exempelvis tributyltenn (TBT), irgarol, isotiazolin, zinkpyrition och 

koppar för att miljön på ytan ska bli missgynnsam för påväxt. Dessa ämnen förgiftar dock 

inte bara påväxtorganismerna på det målade båtskrovet, utan även övrigt marint liv i den 

omgivande vattenmiljön, det vill säga även organismer som inte var tänkta att bekämpas.  

 

Kemikalieinspektionen (2013) skriver på sin webbsida att färgerna med påväxthindrande 

egenskaper faller in under kategorin bekämpningsmedel och måste då både granskas och 

godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. Reglerna skiljer sig 

mellan väst- och ostkusten eftersom påväxten varierar med salthalten i vattnet, ju högre 

salthalt, desto större påväxt.  

1.1.4 Kopparjoner  

Koppar är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i berggrund och vatten. Enligt 

Malmquist, Lundh, Granström, Winqvist och Tyler är koppar livsnödvändigt för troligen alla 

kända levande organismer då det bland annat ingår i olika enzymer (Nationalencyklopedin, 
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u.å). I Nationalencyklopedin under sökordet “Koppar” skriver de även om organismer vilka 

är känsliga mot en för hög kopparmängd, metallen är alltså nödvändig men kan i för höga 

koncentrationer vara skadlig. Koppar tycks också kunna påverka vattenlevande organismers 

fortplantning och beteende. I undersökningen ingår en båtbottenfärg som innehåller det 

giftiga ämnet koppar(I)oxid.  

1.1.5 Havstulpaner 

Havstulpaner är ett kräftdjur som lever fastlimmade på ytor i havet. National Ocean Service 

(2017) skriver att havstulpanerna föredrar ytor med mycket aktivitet som exempelvis valar, 

undervattensvulkaner och bojar. Båtbottnar går därmed offer för dess påväxt och har ett 

problem för båtägare då de orsakar ökad bränsleförbrukning och lägre fart. Hans Elwing 

skriver i forskningsartikeln Intensiv forskning riktad mot havstulpan att havstulpaner utan 

tvekan är de svåraste marina påväxtorganismerna eftersom de fäster väldigt starkt mot 

underlaget med sitt proteinbaserade lim. Elwing skriver också om hur havstulpanerna med 

sina skalkanter kan trycka sig igenom färgskikt för att fästa på underliggande underlag, vilket 

utmanar båtbottenfärgerna. Havstulpanerna är i sitt vuxna stadie permanent fastsittande på en 

yta men har i sin livscykel flera larvstadier där de rör sig fritt i havet. University of California 

Santa Cruz (2017) påstår att de vuxna havstulpanerna ger upphov till nya havstulpaner flera 

gånger om året, vid varierande tidpunkter. Beroende på arten kan livstiden variera mellan allt 

från några månader upp till 10 år.  

1.1.6 Cayennepeppar 

Cayennepeppar är ett namn på en grupp under arten Capsicum annuum och är släkt med 

paprika och jalapeños. Enligt PubChem Compound Database från National Center for 

Biotechnology Information (2018) innehåller cayennepeppar det bioaktiva ämnet capsaicin 

vilket ger frukten dess starka brännande smak. Capsaicin har molekylformeln C18H27NO3 och 

IUPAC-namnet (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamide vilket 

gör den till en alkylamid. Enligt The Merck Index - An Encyklopedia of Chemicals, Drugs, 

and Biologicals (citerad av PubChem Compound Database (2018)) är capsaicin praktiskt 

taget helt olösligt i kallt vatten.  
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PubChem Compound Database (2018) skriver under rubriken capsaicin att det är ett bioaktivt 

ämne vilket bland annat dämpar nervsystemets smärtimpulser hos däggdjur. Capsaicin verkar 

endast på de sensoriska nervcellerna och används idag som ett smärtlindrande läkemedel 

eftersom det har egenskapen att ge lindring åt nervsmärta utan att samtidigt verka sövande. 

Capsaicin påverkar även vissa receptorer, i vad som kallas TRPV-jonkanalerna, i nervcellerna 

vilket Nilius, Voetes och Vriens (2014) i studien Peripheral Thermosensation in Mammal 

visar har påverkan på djurets värmeuppfattning. I förenkling påverkar capsaicin de 

temperaturstyrda jonkanalerna vilket ger upphov till en nervimpuls vilket däggdjur uppfattar 

som en förnimmelse av värme. Enligt PubChem Compound Database (2018) är capsicum ett 

ämne vilket i kontakt med hud eller slemhinnor initialt ger upphov till smärta och irritation 

men sedan, som nämndes tidigare, ger en smärtlindrande effekt. Ett mycket stort dietärt intag, 

alltså intag av ämnet via munnen, av capsicum hos människor kan ge magsmärtor, illamående 

och diarré. 

 

Enligt studien Evolutionary ecology of pungency in wild chilis gjord av Carlo, Haak, Levey, 

Machnicki, Reagan, Calderón Peñaloza och Tewksbury (2008) finns ett samband mellan 

halten av capsainocider och svampangrepp på vilda chilifrukter. Carlo et al. (2008) skriver att 

ju högre selektionstryck från mikroorganismer, till exempel svamp, en population chiliplantor 

utsätts för desto högre halt av capsaicin innehåller de. Studien visar att inte bara däggdjur 

utan även svamp och andra mikroorganismer är känsliga för capsaicin. Dock finns fortfarande 

osäkerheter kring i vilken grad insekterna påverkas av capsaicinet, vilka är de som för med 

sig en betydande andel av mikroorganismer till plantorna.  

 

Flera studier pekar på att capsaicin inte har samma effekt hos fåglar som hos däggdjur. Enligt 

artikeln Molecular Basis for Species-Specific Sensitivity to “Hot” Chili Peppers publicerad i 

tidskriften Cell (2002) skriven av Jordt och Julius är receptorerna på de sensoriska 

nervändarna hos fåglar okänsliga för capsaicin. Orsaken tros vara att fåglar är till nytta för 

fortplantningen av de capsaicininnehållande växterna eftersom de kan sprida fröna vidare.  
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Strukturformel för capsaicin 

1.1.7 Tidigare undersökningar 

Läraren Patrik Nilsson har med sin klass på Öckerö gjort en virtue-undersökning för att 

jämföra påväxten i tre olika hamnar (Bottenfärger, 2015). Rapporten behandlar översiktligt 

deras experiment där metod och material knappt framgår. Vissa av plattorna är målade med 

vanlig kopparoxidbaserad båtbottenfärg, där eleverna också har fått måla vissa plattor med 

egna färger. Nilsson påstår att en av eleverna i sitt resultat, skrivit att plattan med 

cayennepepparfärgen klarat sig lika bra som den med kopparoxidbaserad färg. ”Den skivan 

som var miljövänlig och som jag också hade i lite cayennepeppar i klarade sig bäst. De hade 

ungefär lika mycket smuts och alger men inga stora mängder” (Nilsson, 2015). Mängden 

cayennepeppar och vad för typ av “miljövänlig” färg plattan är målad med framgår inte.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns ett miljövänligare alternativ till dagens 

kopparbaserade båtbottenfärger samt undersöka vilka organismer som påverkas av de tänkta 

påväxthindrande ämnena, kopparoxid respektive cayennepeppar.  

2.2 Frågeställningar 

● Har båtbottenfärg med kopparoxid påväxthindrande egenskaper i undersökningen?  

● Har båtbottenfärg med cayennepeppar påväxthindrande egenskaper i undersökningen? 

I så fall vid vilka koncentrationer? 

● Hur och vilka organismer påverkas av de påväxthindrande ämnena?  
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3 Metod och material 

3.1 Inledning  

Som modell och undersökningsobjekt användes virtue-rack. Ett rack består av 10 

genomskinliga plastplattor vilka sitter två och två med 10 cm mellanrum mellan paren på ett 

rep. Repet omsluts mellan paren av plattor av plaströr som kallas VP-rör.  Racket sänktes ner 

i vertikalt läge vid en brygga i havet och de tio plattorna sitter alltså två och två på fem olika 

djup. För att kunna svara på frågeställningarna preparerades racken på fyra olika sätt innan de 

sattes ner i havet. Material för att bygga ihop racken beställdes från Göteborgs Universitet. 

Det som behövdes för konstruktionen av fyra rack var: 

● 40 genomskinliga skivor i storleken av en CD-skiva 

● 4 rep (ca 2 m) 

● 4 vikter ca 0,5 kg styck 

● 4 ID-skyltar och kniv för att markera tecken för senare igenkänning 

● 8 buntband 

● 12 plaströr rör med ytterdiametern 10 mm (8 med hål i ena ändan och 4 utan) 

● 24 plaströr rör med ytterdiametern 16mm, 10 cm långa 

● Antifouling bottenfärg Svart  

● Antifouling Alu Lake biocidfri Svart  

● Torkad och mald cayennepeppar 

● Sandpapper 

3.2 Båtbottenfärgerna i försöket 

I försöket användes två olika båtbottenfärger, Antifouling bottenfärg Svart (med biociden 

kopparoxid) och Antifouling Alu Lake Bottenfärg biocidfri Svart för insjöar och bottenviken, 

båda sålda av företaget Biltema. Färgen med namnet Antifouling bottenfärg Svart kommer 

vidare i denna text att hänvisas till som kopparoxidbaserad båtbottenfärg. Enligt 

bruksanvisningen ska färgens strykas på i ett till två sikt. Den andra färgen, Antifouling Alu 

Lake Bottenfärg biocidfri Svart, kommer vidare i texten att hänvisas till som biocidfri 

båtbottenfärg. För bästa effekt ska, enligt bruksanvisningarna på burken, 3 lager färg om 40 
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mikrometer appliceras. Då gymnasiearbetets syfte är att undersöka om båtbottenfärg med 

cayennepeppar har påväxthindrande egenskaper, har mald torkad cayennepeppar, köpt i en 

matvarubutik, blandats ned i den biocidfria båtbottenfärgen.  

3.3 Försöksuppställning 

Skiss av racken 

 

 

Förstorad bild  

 

Rack 1: Kopparoxidbaserad färg 

Rack 2: Referensrack, biocidfri färg 

Rack 3: Referensrack, utan färg  

Rack 4: Cayennepepparfärg 
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3.4 Förberedelser av racken 

Alla skivorna behandlades först med sandpapper, för att färg och organismer ska fästa lättare. 

Skivorna behandlades sedan på fyra olika sätt.  

 

Rack 1: Tio plattor målades, på ena sidan, med en blandning av biocidfri och 

kopparoxidbaserad båtbottenfärg med en strykning. Blandningen av färgerna gjordes så att 

koncentrationen kopparoxid på de tio skivorna skiljer sig åt. Två skivor målades med samma 

koncentration då dessa kommer att sitta intill varandra på racken. Plattorna är målade med en 

blandning av båtbottenfärgen med kopparjoner och den biocidfria bottenfärgen så att 

massprocenten Koppar(1)oxid blir följande: 

Platta Massprocent 

Koppar(1)oxid 

1.1 13%  

1.-1 13% 

1.2 10% 

1.-2 10% 

1.3 7% 

1.-3 7% 

1.4 4% 

1.-4 4% 

1.5 1% 

1.-5 1% 

 

Rack 2: Tio plattor målades, på ena sidan, med biocidfri båtbottenfärg i ett lager.  
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Rack 3: Tio av plattorna målades inte, utan var klara efter rispning med sandpapper.  

 

Rack 4: Tio plattor målades på ena sidan med en blandning av biocidfri båtbottenfärg och 

cayennepeppar. Cayennepepparn blandades i färgen så att koncentrationen peppar skiljer sig 

åt på de olika skivorna. Skivorna målades två och två med samma koncentration då dessa 

sitter intill varandra på racken. Totalt sett blir det fem olika koncentrationer och de är 

följande:  

Platta Volymprocent 

cayennepeppar 

4.1 13%  

4.-1 13% 

4.2 6,7% 

4.-2 6,7% 

4.3 3,3% 

4.-3 3,3% 

4.4 1,7% 

1.-4 1,7% 

4.5 0,8% 

4.-5 0,8% 

 

Efter att plattorna torkat sattes racken ihop enligt instruktioner från Göteborgs Universitet 

virtueguide (2016). En knop knöts i ena änden av repet och mitten-rören (med ytterdiametern 

10mm) träddes på. Ett buntband fästes i det nedre hålet på rören. Ett distansrör med 

ytterdiametern 16mm monterades, följt av två skivor, ett distansrör, två skivor, etc. När det 

satt tio skivor och sex distansrör på repet stacks ett buntband in i det översta hålet på 
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mitten-rören och låses. Viktigt var att de två skivorna med samma koncentration monterades 

utan ett distansrör emellan, det vill säga tillsammans.  

 

De fyra racken fästes på en brygga i Korshamn 24 maj 2017.  

3.5 Upptagning av racken 

Material 

● 40 st plastpåsar 

● Frystejp 

● Märkpenna 

● Stereolupp 

● Petriskålar 

● Kamera  

● Presenning 

● Hink 

● Större hink 

● Artböcker (se lista nedan) 

● Våg 

● Kniv 

● Värmeskåp 

● Snöre 

● Distanshållare (avklippt plastslang) 

 

Artbestämningsböcker 

● Atlantic Seashore (1978) av K. L. Gosner 

● Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna (2003) av E. Svensen & F. E. Moen 

● Havets djur (2001) av M. Koie & U. Svedberg 

● Kräftdjur (1980) av P. H. Enckell 

● Seashores & shallow seas of Britain and Europe (1976) av A. C. Campbell 

● Vad jag finner på havsstranden (2000) av G. Mandahl-Barth 
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Upptagningen skedde en heldag, 24 oktober 2017, för att ha gott om tid för upptagning och 

artbestämning. Utrustningen förbereddes vid bryggan där racken hängt sedan maj. Hinkarna 

fylldes med vatten, presenningen lades ut under artböcker och stereolupp för att försöka hålla 

det torrt och plastpåsarna märktes med plattornas nummer med hjälp av frystejp och 

märkpenna. Ett rack i taget skars loss och lades i den större hinken. Från racket togs en platta 

i taget upp och lades i hinken med den beväxta sidan uppåt. Den märkta påsen, tillhörande 

plattan i hinken, fotograferades och därefter fotograferades plattan. Några av plattornas 

påväxt artbestämdes redan på plats med hjälp av böcker och stereolupp. När alla plattorna 

hade fotograferats och lagts i varsin plastpåse transporterades utrustningen med plastpåsarna 

till en laborationssal i skolan.  

 

I laborationssalen fylldes en glasbehållare med vatten och en stereolupp, mikroskop och våg 

togs fram. Plattorna togs upp en och en för att inte blandas ihop och vägdes på vågen. Vikten 

antecknades i tabellen Resultattabeller under blötvikt. Plattorna studerades under vatten i 

glasbehållaren och även under stereolupp och mikroskop. Arterna bestämdes med hjälp av 

artböckerna, listade ovan och webbsidan Vattenkikaren (1998). Funna arter och mängden 

påväxt på plattan noterades också i tabellen Resultattabeller. Efter att alla plattornas arter, 

vikt och påväxt skrivits in i tabellen träddes de upp på ett snöre. En plastslang klipptes i ca 

1,5 cm långa bitar. En bit plastslang placerades mellan varje platta för att hålla distans. Snöret 

hängdes sedan upp i ett värmeskåp och läts torka i två dygn.  

 

Efter två dygn, när plattorna torkat helt, togs snöret ut ur värmeskåpet. Plattornas torrvikt 

vägdes med samma våg som användes tidigare och vikten antecknades också under 

Resultattabeller.  

3.6 Källor 

Vid undersökning av tidigare arbeten användes en rapport från en virtueundersökning gjord 

av en högstadieklass. Källan är något osäker då den bygger på ett barns generella iakttagelser 

samt att försöket med cayennepepparfärg gjordes på ett mycket litet antal plattor. Rapporten 

användes ändå eftersom den var det enda funna arbetet om cayennepeppar som 

påväxthindrande ämne. Källan kan inte utgås ifrån men resultatet i rapporten är intressant för 

jämförelse med resultatet i det här arbetet.  
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Vid artbestämning av organismerna på plattorna användes flertalet olika 

artbestämningsböcker samt webbsidan Vattenkikaren (1998). Användningen av flera olika 

källor med bilder och text som beskriver organismerna gav mer material att jämföra den 

okända organismen med än om exempelvis bara en källa använts. Några av källorna, till 

exempel Kräftdjur (1980) och Seashores & shallow seas of Britain and Europe (1976), med 

information om vilka arter som finns på västkusten är föråldrad. Risken finns att 

artsammansättningen förändrats sedan böckerna tryckts, exempelvis till följd av invasiva 

arter eller miljöförändringar, men eftersom källorna jämfördes med nyare bedöms det inte 

vara ett större problem.  
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4 Undersökning och resultat 

Resultatdelen består av dels tabeller med en lista över funna arter, övriga observationer, dels 

bilder. Under rubriken för varje rack finns en tabell samt en kort sammanfattning, bilder på 

plattorna finns i bilagan som hittas sist i dokumentet. Racken var intakta upptill ungefär två 

veckor innan upptagning och mer påväxt satt på plattorna. Alla vikterna på samtliga rack 

hade lossnat innan upptagningen vilket resulterat i att racken hade flutit samman och trasslat 

in sig i varandra.  

4.1 Resultattabeller 

4.1.1 Rack 1 - målad med kopparoxidbaserad båtbottenfärg 

Platt- 

nummer 

Arter Övriga observationer Blötvikt 

(Platta + 

biomassa) 

(g) 

Torrvikt 

(Platta + 

biomassa)(

g) 

(A) 1:1 Bandtång, rödslick, 

brackvattenslevande 

havstulpa, spår av 

havstulpan  

Lite påväxt, färgfläckar. 42,44 41.31 

1:-1 Tångloppa, havstulpan, 

rödalg, mossdjur, 

klotgråsugga, mycket liv 

(smådjur) som inte går att 

artbestämma 

Påväxt över hela plattan. 

Tånglopporna tycks ha 

levt i havstulpanerna. 

Lite färg kvar.  

57,20 47,41  

1:2 Havstulpan, rödslick, 

bandtång eller annan 

grönalg, brunalger 

Helt färgtäckt, några 

spår av havstulpaner, 

och några hela 

havstulpaner. 

44,73 42,43 
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1:-2 Brackvattenslevande 

havstulpan, rödalg/brunalg 

Helt färgtäckt, några få 

havstulpaner och några 

spår av havstulpaner.  

42,99 41,66 

1:3 Tarmtång, rödslick, brunalg Ytterst lite tarmtång, 

rödslick i fläckar, 

övervägande delen av 

färgen är kvar. 

47,92 41,60 

1:-3 Havstulpan, två olika typer 

av mossdjur, rödalg 

Övervägande delen av 

färgen är kvar, 

havstulpan och spår av 

havstulpan, ytterst lite 

algpåväxt. 

43,45 41.76 

1:4 Rödslick, tarmtång, 

brunalger/övergödningsalge

r 

Ca en tredjedel av 

färgen kvar, en 

rödslicksalg, lite 

växtlighet.  

44,11 41.30 

1:-4 Grönalger, en enhet 

mossdjur 

Stor del utan färg, en del 

större färgklickar, 

grönalger längs 

ytterkanten. 

42,08 41.38 

1:5 Brunalg Övervägande delen av 

färgen är kvar, tunt 

påväxtlager över nästan 

hela plattan. 

46,00 41.27 

1:-5 Övergödningsalger I stort sett hela plattan 

har färgen kvar, lite 

övergödningsalger där 

färgen släppt.  

41,83 41.22 
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4.1.2 Rack 2 - målad med biocidfri båtbottenfärg 

Plattor saknas. Vikten på racket hade lossnat, och buntbandet som höll kvar plattorna hade 

förstörts.  

4.1.3 Rack 3 - referensrack utan färg 

Platt- 

nummer 

Arter Övriga observationer Blötvikt 

(Platta + 

biomassa) 

(g) 

Torrvikt 

(Platta + 

biomassa) 

(g) 

3.1 Grönalg I stort sett helt tom, 

Begynnande 

grönalgspåväxt.  

41,41 41,02 

3.-1 Spår av brackvattenslevande 

havstulpan, rödalg, grönalg 

Lite påväxt, begynnande 

algpåväxt.  

41.92 41,03 

3.2 Grönalg runt innerkanten, 

spår av 1 havstulpan 

Nästan helt tom, lite 

grönalg. 

41,32 40,70 

3.-2 spår av havstulpaner, 

rödalg kanske rödalg, 

mossdjur, grönalg, 

 

Lite påväxt, spår av 

havstulpan, begynnande 

påväxt av rödalger och 

grönalger. 

41,91 40,88 

3.3 

 

spår av brackvattenslevande 

havstulpan, rödalg, grönalg, 

(svarta djur som lever i 

rödalger) 

Långa “rödalgsstrån”.  42,66 41,07 

3.-3 Mossdjur, rödalger 

(rödslick), grönalger, 

klotgråsugga, sjöpung 

Ganska mkt påväxt, mest 

mossdjur och rödslick.  

43,25 41,24 
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3.4 

 

Tångloppa, 

rödslick, grönalg, mossdjur, 

 

Plattan är nästan helt 

täckt med rödslick, 

mycket små grönalger, 

möjligtvis ung bandtång.  

55,95 41,92 

3.-4 Rödalg, grönalg Nästan helt tom, lite 

rödalg och grönalg.  

41,37 40,90 

3.5 Rödslick, grönalg,  Större fläck med rödslick, 

mycket lite grönalger.  

45,93 41,09 

3.-5 Grönalg Nästan tom, mycket grön 

grönalg. Eventuellt är det 

gröna början till annan 

grön växt.  

41,61 40,90 

 

Liten påväxt av havstulpaner. 

4.1.4 Rack 4 - målad med cayennepepparfärg 

Platt- 

nummer 

Arter Övriga observationer Blötvikt 

(Platta + 

biomassa) 

(g) 

Torrvikt  

(Platta + 

biomassa)

(g) 

 4.1 Lite grönalger, spår av 

havstulpaner  

Nästan tom, mycket liten 

färgfläck kvar, lite 

grönalger runt 

innerkanten. 

41.77 41,15 

4.-1 Solstjärna (Solaster 

papposus), 

Havstulpan (Skipsrur, 

Balanus crenatus?), 

Många Havstulpaner 

täcker nästan hela 

plattans yta alternativt att 

de har släppt och lämnat 

57,44 47,62 
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Brackvattenslevande 

havstulpan, Mossdjur 

(bryozoa),  Trådrörmask, 

spår av/begynnande växt 

av rödalger till exempel 

rödslick, tångloppa 

spår efter sig, lite färg.  

4.2 Begynnande växt av 

grönalger, spår av enstaka 

havstulpaner 

Nästan tom, mer färg 

kvar än på 4:1. Lite 

grönalger på utkanten, 

runt plattan. 

42,04 41,23 

4.-2 Solstjärna (solaster 

papposus), 

Havstulpan,(Brackvattensle

vande)(balanidae), Något 

som rör sig under 

mossdjuren (mycket litet), 

trådrörmask, tångloppa 

Mossdjur täcker stor del 

av plattans yta, några få 

färgfläckar.  

45,79 

 

 

 

 

 

42,66 

 

De fyra översta plattorna satt kvar. De flesta av havstulpanerna hittades på de undre plattorna, 

alltså 4:-1, 4:-2. Sjöstjärnorna räknades inte med i plattornas vikt. 

4.2 Sammanställning av resultat 

Rack  Total blötvikt 

(Platta + 

biomassa)  

(g/rack) 

Total torrvikt 

(Platta + 

biomassa) 

(g/rack) 

Genomsnittlig 

blötvikt 

(Platta + 

biomassa) 

(g/platta) 

Genomsnittlig 

torrvikt 

(Platta + 

biomassa) 

(g/platta) 

1 452,75  421.34  45,28  42,13  
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3  437,33  410,75  43,73 41,08 

4 (6 plattor 

saknas) 

187,04  172,66  46,76 43,17 

 

För de fyra översta plattorna på rack ett, det vill säga platta 1.1, 1.-1, 1.2, 1.-2, var den 

genomsnittliga blötvikten per platta 46,84 g och den genomsnittliga torrvikten 43,20 g. För de 

fyra översta plattorna på rack tre, det vill säga platta 3.1, 3.-1, 3.2 och 3.-2, var 

genomsnittliga blötvikten 41,64 g och den genomsnittliga torrvikten 40,91 g. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Tiden då racken satt i  

Eftersom syftet med undersökningen var att bland annat undersöka olika båtbottenfärger var 

det lämpligt att låta racken ligga i en båtsäsong, alltså från att de flesta båtarna läggs i tills de 

tas upp. Båtsäsongen varierar givetvis beroende på väder, men racken i den här 

undersökningen låg i från maj till oktober. Under dessa månader gjordes inga mätningar på 

varken vatten eller rack fastän racken då och då tittades till.  

5.2 Fungerade Cayennepepparfärgen? 

Djur som missgynnar fortplantningen av växter, vilka innehåller capsaicin verka inte tåla 

ämnet medan de djur som gynnar fortplantningen, exempelvis fåglar, verkar tåla ämnet är en 

slutsats som skulle kunna dras av artikeln Molecular Basis for Species-Specific Sensitivity to 

“Hot” Chili Peppers skriven av Jordt och Julius (2002). Eftersom växter med capsaicin är 

landlevande och inte har kommit i kontakt med havslevande djur, som havstulpaner, går det 

inte att veta hur ämnet kommer påverka nervcellernas receptorer hos de vattenlevande djuren 

eller växternas receptorer. 

 

Enligt tabellen med sammanställningen över plattornas vikt hade plattorna målade med 

båtbottenfärg med cayennepeppar den högsta genomsnittliga blöt- och torrvikten, 46,6 g 

respektive 43,17 g, och därmed hade racket målad med cayennepepparfärgen den högsta 

genomsnittliga biomassan bland alla rack. Om de fyra cayennepepparplattorna som fanns 

kvar på rack 4 jämfördes med kopparoxidplattorna på motsvarande djup på rack 1 hade 

plattorna målade med cayennepepparfärgen ungefär samma, till och med marginellt lägre, 

genomsnittlig vikt än plattorna målade med den kopparoxidbaserade färgen. Jämfördes rack 

fyra med de fyra motsvarande plattorna på rack tre, alltså referensracket utan färg, är 

fortfarande den genomsnittliga vikten lägre hos rack tre. Anledningen till att jämföra 

plattorna på samma djup är att plattorna på samma djup får lika mycket solljus, solljusets 

intensitet påverkar förutsättningarna för fotosyntetiserande organismer. Därför borde inte 

samma art av organism eller lika mycket av den förekomma på de olika djupen. Den andra 
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anledningen är att vattentemperaturen varierar på de olika djupen, skillnaden i djup är inte 

särskilt stor men borde påverka temperaturen något. Vid ytan antas vattnet vara varmare, 

vilket skulle kunna påverka alger och sjögräs men även havstulpanerna. Sammanfattningsvis, 

beroende på hur resultaten tolkas har antingen den kopparoxidbaserade färgen bättre 

påväxthindrande effekt än cayennepepparfärgen eller så har de ungefär lika bra effekt. Dock 

har rack tre, referensracket, minst påväxt i båda sätten att se på det.  

 

Om rack två, målad med den biocidfria antifoulingfärgen hade suttit kvar, hade jämförelse 

mellan den biocidfria färgen med och utan cayennepeppar varit möjlig. Hade påväxten varit 

större på plattorna målade med den rena biocidfria färgen jämfört med plattorna målade med 

den biocidfria färgen med iblandad cayennepeppar skulle slutsatsen att capsaicin fungerar 

som ett påväxthindrande ämne kunna dras oberoende av om plattorna på rack ett och tre hade 

mer eller mindre påväxt. 

5.3 Färgflagning 

Plattorna målades med en strykning färg vardera vilket var färre än rekommendationen från 

bruksanvisningarna; tre strykningar för den biocidfria och en till två strykningar för den 

kopparoxidbaserad båtbottenfärgen. Färgen, både på plattorna målade med den biocidfria 

färgen med iblandad cayennepeppar och de målade med den kopparbaserade färgen, 

flagnade. Majoriteten av den kopparbaserade färgen satt kvar, se bilderna på rack ett, men till 

exempel på platta 1.1 och 1.-4 har en större del färg flagnat av. I stort sett all färg har 

försvunnit från rack fyra (se bilder på rack fyra.) 

 

Värt att notera är att under havstulpanerna eller i spåren av havstulpaner, exempelvis på  

platta 4.-1 och 4.-2, finns en liten färgfläck kvar trots att färgen runt omkring har försvunnit. 

En tolkning skulle kunna vara att havstulpanen fäst vid en tidpunkt då plattan fortfarande 

täcktes av färg och delvis lägger sig som en skyddande film över den men samtidigt borrar 

sig genom färgen med skalet som Elwing skriver att de kan göra. Den lilla svarta pricken 

under havstulpanerna förekommer inte under spåren av havstulpaner på referensplattorna 

utan färg. Detta tyder på att färgen med cayennepeppar inte har tillräckliga påväxthindrande 

egenskaper för att motstå angrepp från havstulpaner. Möjligtvis hade fler lager kunnat hindra 

havstulpanen från att komma genom färglagret och fästa på plattan.  
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En annan förklaring till att havstulpaner och alger släppt skulle kunna vara att under första 

tiden plattorna låg i vattnet satt färgen kvar och hade då påväxthindrande egenskaper dels 

från att färgen efterhand lossnade och då tog med sig påväxt, dels från att organismerna 

reagerade på capsaicinmolekylerna vilket hindrade en större mängd påväxt. När ytor på 

plattorna blev fria från färg möjliggjordes att nya havstulpaner lättare kunde fästa, vilket 

enligt University of California Santa Cruz skulle vara möjligt eftersom havstulpanen släpper 

polyper flera gånger under en säsong.  

 

Troligt är också att organismer som redan fäst på en platta skulle göra plattan mer gynnsam 

för ytterligare påväxt, exempelvis genom att de kunde fästa på varandra och sprida sig.  

5.4 Vilka organismer fäste på vilka plattor? (ganska generellt) 

De uppåtvända plattorna på racket med cayennepepparfärgen 4.1 och 4.2 hade ingen påväxt 

av havstulpaner och mycket lite påväxt av alger medan de nedåtvända plattorna på samma 

rack var täckta av havstulpaner. Även på racket målad med kopparoxidfärg växte mycket få 

havstulpaner på platta 1.1 och betydligt fler på den nedåtvända plattan 1.-1. En förklaring till 

fenomenet skulle kunna vara att havstulpanerna inte är beroende av starkt ljus för fotosyntes. 

Konkurrens om det ljusare utrymmet, med exempelvis alger, skulle i så fall förklara att det 

växer mer havstulpaner på undersidan. 

 

Att påväxten av alger och sjögräs var rikligare på ovansidan skulle kunna påvisas av en 

jämförelse exempelvis mellan platta 3.4 och 3.-4, 3.5 och 3.-5 eller 1.3 och 1.-3 där samtliga 

plattor på ovansidan har mer påväxt av fotosyntetiserande organismer än undersidan.  

 

Korrelation mellan förekomsten av mossdjur och havstulpaner på en yta verkar förevara. På 

plattorna med flest havstulpaner är det också mest mossdjur, se platta 4.-1, 4.-2 och 1.-1. 

Undantag finns, exempelvis på platta 3.-3 förekommer fläckar med mossdjur utan att det 

finns havstulpaner. På övriga plattor finns i stort sett inga mossdjur eller havstulpaner. De 

flesta av havstulpanerna på plattorna 4.-1, 4.-2 och 1.-1 var döda, det vill säga att bara det vita 

skalet fanns kvar, se bilder nedanför. Dessutom växte mossdjuren uteslutande bredvid eller på 
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havstulpanerna men aldrig under dem. Möjligtvis behövde mossdjuren en annan yta än färgen 

för att kunna fästa och satte sig då på havstulpanerna.  

 

De nedåtvända plattorna är mer representativa för båtbottnar, dock finns en variation bland 

olika båtmodeller i hur vinklade eller horisontell bottnarna är och därmed hur belysta de är. 

Om antagandet att havstulpaner föredrar skuggiga ytor och att alger och sjögräs föredrar 

soliga ytor stämmer, innebär det att båtbottnar till övervägande del utsätts för påväxtangrepp 

från havstulpaner och mossdjur. Följden av antagandet skulle bli att det är viktigare att 

båtbottenfärgen har påväxthindrande engenskaper gentemot havstulpaner än alger och 

sjögräs.  

5.5 Varför har så många havstulpaner släppt eller dött? 

De flesta av havstulpanerna på plattorna var döda, det vill säga att bara det vita skalet fanns 

kvar, se exempelvis bilder på platta 4:-1. Kanske kvävdes havstulpanerna av att mossdjuren 

täckte dem eller så fungerade färgen och havstulpanerna lyckades sitta kvar ett tag men 

förgiftades sedan av färgen. En annan anledning skulle kunna vara att stressen på 

havstulpanerna, men även på andra organismer, blivit för stor och att de dött eller lossnat. 

Stressen skulle förutom giftiga ämnen i färgen kunna komma från mekaniska orsaker till 

exempel att närliggande rack stött och skavt mot varandra eller att vågorna blivit för kraftiga. 

5.6 Var det någon skillnad i påväxt mellan de två racken behandlade 

med färg?  

Oturligt nog fanns endast fyra av de plattor som var behandlade med cayennepepparfärg kvar 

vid upptagning, vilket gör att jämförelsen mellan de två racken med kopparoxidbaserad 

båtbottenfärg respektive cayennepepparfärg försvåras. Andra arter än de som funnits på 

rackets plattor kan mycket väl ha växt på de försvunna plattorna. I jämförelsen som ändå 

gjordes av de erhållna plattorna, uppmärksammades framförallt skillnad i förekomst av 

havstulpaner och alger mellan de två racken. Detta eftersom havstulpaner och alger är vanligt 

förekommande på båtbottnar.  
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Förekomsten av havstulpaner var vanligare på racket med cayennepepparfärg där 75% av 

plattorna hade denna art, till skillnad från racket med kopparoxidbaserad bottenfärg där 50% 

av plattorna visade denna påväxt.  

 

Förekomsten av alger var vanligare på racket med kopparoxidbaserad bottenfärg där 70% av 

racken hade påväxt av alger, varav sex plattor hade brunalger och en platta rödalger. Plattorna 

med cayennpeppar hade grönalgspåväxt på 50% av plattorna. En slutsats man kan dra är att 

den kopparoxidbaserade bottenfärgen har större påväxthindrande förmåga när det kommer till 

havstulpaner. Medan cayennepepparfärgen har större påväxthindrande effekt när det kommer 

till alger.  

5.7 Varför hade referensracket utan färg minst påväxt? 

Underlaget till antagande och slutsatser gjorda i diskussionen är litet, exempelvis fanns bara 4 

plattor målade med cayennepepparfärg jämfört med de tio plattorna målade med 

kopparoxidbaserad färg. Felmarginalen är stor och troligtvis spelar slumpen en stor roll för 

vilka värden som erhölls. Kanske var platsen för “hal” för organismer att fästa ordentligt. 

Kanske var kanten mellan den flagnade färgen (på övriga plattor) och de tomma ytorna 

gynnsamma för att alger skulle fästa. 

5.8 Felkällor 

En felkälla som gav ett mindre pålitligt och exakt värde av massor var att olika vågar 

användes vid vägning. Köksvågen, som användes för uppvägning av den biocidfria färgen, 

ger inte ett helt exakt värde. Skolans elektroniska våg användes sedan för att väga plattorna 

med påväxt. En elektrisk våg ger ett mer tillförlitligt och exakt resultat än köksvågen, därför 

bör denna våg egentligen ha använts även vid beredning av färgen.  

 

En annan tänkbar felkälla uppstår vid vägningen av plattorna med påväxt för att få fram 

biomassan. Det är inte säkert att plattorna från start vägde lika mycket. Värdet för påväxten 

blev heller inte exakt då ett flertal av de plattor vilka var förbehandlade med färg fortfarande 

hade färg kvar vid vägning. Färgens massa räknas därmed in i biomassan vilket inte är 

optimalt. Vid ett nytt försök borde respektive plattyp vägts efter målning, vilket skulle göra 
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det möjligt att subtrahera bort plattans massa vid uträkningen av biomassan. Detta skulle 

dock också bli problematiskt eftersom en del av färgen har flagnat under experimentets gång, 

vilket innebär att även den senare metoden skulle medfört felkällor.  

 

Ett alternativ var att skrapa bort påväxten från plattorna och väga denna. Dock insåg vi att 

detta skulle bli tidskrävande och ge ännu större felkällor än att väga hela plattan. Det skulle 

vara svårt att skrapa av påväxten utan att få med färgrester, samt att påväxt som tex 

havstulpaner är svårt att skrapa bort helt, då de sitter ganska hårt fast.  

 

För att minimera felkällorna skulle plattorna med en viss förbehandling, i ett nytt försök, 

placeras ut på de olika repen. Det vill säga alla cayennepepparplattor skulle inte befinna sig 

på ett rack utan på alla fyra. Plattorna skulle fortfarande behöva sitta på de fem olika djupen 

för att se över djupets (och framförallt ljusets) påverkan. Bortfall av plattor skulle i det här 

fallet inte ha lika stor inverkan på resultatet då det med större sannolikhet, än i detta försöket, 

skulle finnas plattor av alla slag kvar på racken, trots bortfall av några koncentrationer.  

 

För att få säkrare resultat hade försöket behövts göras om flertalet gånger. Detta för att 

slumpen ska ha en större inverkan på resultatet och för att kunna bortse från exempelvis 

endast en sommars väderförhållanden. Men också för att kunna jämföra de olika resultaten 

och få ut ett medel. Även fler rack, fler plattor att undersöka, hade varit att rekommendera om 

försöket skulle göras om, vilket också hade minskat slumpens inverkan. 

 

Vid upptagningen av racken noterades det att vikterna hade lossnat och att repen trasslat in 

sig i varandra. Detta kan ha påverkat djupet då plattorna kunnat flyta upp till ytan och då 

plattorna kunnat skava på varandra och därmed påverka påväxten. I ett nytt försök skulle 

racken placerats med större mellanrum från varandra, trots att de bör sitta nära för att 

förhållandena ska bli så lika som möjligt.  

6 Slutsats  

Generellt sett har båtbottenfärger med kopparjoner påväxthindrande egenskaper, då 

kopparjoner är giftigt och färgen används av båtägare, trots att så inte var fallet i den här 
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undersökningen. Racket med kopparoxidbaserad färg kan likställas med racket där plattorna 

var målade med cayennepeppar då det hade lika mycket påväxt vid jämförande av fyra plattor 

på vardera rack. En slutsats blir att den kopparoxidbaserade färgen inte kan sägas ha 

påväxthindrande egenskaper i undersökningen eftersom det växte mindre på referensracket 

helt utan färg. Resultatet kan bero på flera orsaker, exempelvis att det ströks på för få lager 

färg eller att ytan på referensrackets plattor var för släta. 

 

Med avseende på massan av påväxt på plattorna målade med de olika färgerna hade plattorna 

med cayennepepparfärgen ungefär samma biomassa som de med kopparoxidfärgen. Som 

ovan konstaterat hade den kopparoxidbaserade färgen inte bättre påväxthindrande egenskaper 

än de färglösa referensplattorna och eftersom hälften av plattorna med cayennepepparfärgen 

haft stor havstulpanpåväxt kan slutsatsen att cayennepeppar inte har påväxthindrande 

egenskaper i denna undersökning dras. Slutsatsen hade blivit mer nyanserad om 

referensracket med den biocidfria färgen också ingått i jämförelsen.  

 

Frågan gällande hur och vilka organismer som påverkas av påväxthindrande ämnena visade 

sig bli svår att svara på då endast fyra plattor behandlade med cayennepepparfärg fanns kvar 

vid upptagning, jämfört med de tio plattor som var behandlade med kopparoxidbaserad färg. 

Av de plattor som erhölls drogs ändå slutsatsen att den kopparoxidbaserade färgen hade 

större påväxthindrande förmåga när det gällde havstulpaner, där många lyckades sitta kvar ett 

tag på plattorna för att sedan, i teorin, förgiftas av de påväxthindrande ämnena eller utsättas 

för stress. Den kopparoxidbaserade färgen hade även störst effekt för alger.  

  

Källhänvisning 

Campbell, A.C. (1776). Seashores & shallow seas of Britain and Europe. London: The 

Hamlyn Publishing Group Ltd. 

 

Carlo, T. A., Haak, D. C., Levey, D. J., Machnicki, N. J., Reagan, K. M., Calderón Peñaloza, 

A. L., Tewksbury, J. J. (2008). Evolutionary ecology of pungency in wild chilies. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 

30 



 

105(33). 11808-11811. doi: 10.1073/pnas. 0802691105. Hämtad från 

http://www.pnas.org/content/105/33/11808.full  

 

Elwing, H. (u.å.). Intensiv forskning riktad mot havstulpan. Hämtad 2017-11-28, från 

http://www.havet.nu/dokument/vh2011_Intensiv_forskning_riktad_mot_havstulpan.pdf  

 

Enckell, P. H., (1980). Kräftdjur. Lund: Signum i Lund 

 

Gosner, K.L. (1978). Atlantic Seashore. New York: Houghton Mifflin Company 

 

Göteborgs Universitet. (2016). Hur man bygger ett Virtuerack. Hämtad 2018-01-15, från 

https://science.gu.se/skolkontakter/grundskolan/virtue/starta/hur-man-bygger-ett-virtue-rack  

 

Havet.nu (u.å). Båtbottenfärger - en fara för miljön. Hämtad 2017-10-03, från 

http://www.havet.nu/?d=58 

 

Havet.nu. (u.å). Fakta om Västerhavet. Hämtad 2017-10-10, från 

http://www.havet.nu/index.asp?d=44 

 

Jordt, S. E. och Julius, D. (2002). Molecular Basis for Species-Specific Sensitivity to “Hot” 

Chili Peppers. Cell, 108(3), 421-430. doi: 10.1016/S0092-8674(02)00637-2 Hämtad från: 

http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(02)00637-2?_returnURL=http%3A%2F%2Flin

kinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867402006372%3Fshowall%3Dtrue  

 

Kemikalieinspektionen (2013). Båtbottenfärger – om du måste måla. Hämtad 2017-10-03, 

från 

https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocid

produkter/batbottenfarger--om-du-maste-mala 

 

Koie, M., & Svedberg, U. (2001) Havets djur. Stockholm: Bokförlaget Prisma 

 

31 

http://www.pnas.org/content/105/33/11808.full
http://www.havet.nu/dokument/vh2011_Intensiv_forskning_riktad_mot_havstulpan.pdf
https://science.gu.se/skolkontakter/grundskolan/virtue/starta/hur-man-bygger-ett-virtue-rack
http://www.havet.nu/?d=58
http://www.havet.nu/index.asp?d=44
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(02)00637-2?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867402006372%3Fshowall%3Dtrue
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(02)00637-2?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867402006372%3Fshowall%3Dtrue
https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger--om-du-maste-mala
https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger--om-du-maste-mala


 

Malmquist, J., Lundh, B., Granström, B., Winqvist, G., & Tyler, G. (u.å). Koppar. I 

Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koppar 

 

Mandahl-Barth, G. (2000). Vad jag finner på havsstranden. Stockholm: Prisma.  

 

Moen, F. E. & Svensen, E. (2003). Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. Kristiansund: 

KOM forlag 

 

National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database. (u.å). 

Capsaicin (Compound Summary for CID 1548943). Hämtad 2017-10-06, från  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Capsaicin#section=Top  

 

National Ocean Service. (2017). What are barnacles? Hämtad 2017-11-28, från 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/barnacles.html  

 

Nilius, B., Voetes, T., Vriens, J. (2014). Peripheral thermosensation in mammal. Nature 

Reviews Neuroscience, (15), 573-589. doi:10.1038/nrn3784. Hämtad från 

http://www.nature.com/nrn/journal/v15/n9/full/nrn3784.html?foxtrotcallback=true  

 

Nilsson, P. (2015). Bottenfärger. Hämtad 2017-11-28, från 

http://science.gu.se/digitalAssets/1576/1576566_projektarbete_ht_2015_4.pdf 

 

Rodhe, J. (u.å). Kattegatt. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2017-10-14, från  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kattegatt 

 

University of California Santa Cruz. (2017). Hämtad 2017-28-11, från 

https://www.eeb.ucsc.edu/pacificrockyintertidal/target/target-species-chthamalus-balanus.htm

l 

 

Vattenkikaren. (1998). Hämtad den 2017-18-12 från 

http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/klippv.html  

32 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koppar
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Capsaicin#section=Top
https://oceanservice.noaa.gov/facts/barnacles.html
http://www.nature.com/nrn/journal/v15/n9/full/nrn3784.html?foxtrotcallback=true
http://science.gu.se/digitalAssets/1576/1576566_projektarbete_ht_2015_4.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kattegatt
https://www.eeb.ucsc.edu/pacificrockyintertidal/target/target-species-chthamalus-balanus.html
https://www.eeb.ucsc.edu/pacificrockyintertidal/target/target-species-chthamalus-balanus.html
http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/klippv.html


 

Bildförteckning 

Bilden på capsaicinmolekylen hämtad den 2017-18-12 från: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imagefly.cgi?cid=1548943&width=500&height=50

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imagefly.cgi?cid=1548943&width=500&height=500
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/image/imagefly.cgi?cid=1548943&width=500&height=500


 

Bildbilaga 

Bilder på utförandet 

 
Plattorna målades. 
 
 

34 



 

 
Plattorna transporterades i plastpåsar till laborationssalen. 
 

Bilder på rack ett 
1.1 

 

35 



 

 
 
1.-1 

 
 
1.2 

 
 
1.-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 



 

1.3 

 
 
1.-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

37 



 

1.4 

 
 
1.-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



 

1.5 

 
 
1.-5 

 
 

Bilder på rack två 
 

 
Rack två med försvunna plattor.  
 
 
 
 
 
 

39 



 

 
 

Bilder på rack tre 
3.1 

 
 
3.-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



 

 
3.2 

 
 
 
3.-2 

 
 
 

41 



 

 
3.3 

 
 
3.-3 

 
 
3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 



 

 
3.-4 

 
 
3.5 

 
 
3.-5 

 
 

 

 

 
 

43 



 

Bilder på rack fyra 
 
4.1 

 
 
4.-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 



 

4.2 

 
 
4.-2 

 
 
 

45 


