
Skydda vattnet

MOT FARLIGA ÄMNEN 
Många av de produkter och varor som vi köper och använder varje 
dag innehåller kemiska ämnen. Ofta är dessa ämnen både farliga och 
långlivade i naturen. Våra avloppsreningsverk är inte heller byggda för 
att ta hand om svårnedbrytbara farliga ämnen. Men det finns sätt att 
minska spridningen.

R E N T  VAT T E N  TI LL  A LL A

OROANDE TREND PÅ ÅLAND:

Mätningar visar att  
vattenkvaliteten i våra sjöar  

är otillfredsställande och  
dessutom försämras, efter  

att i årtionden ständigt  
ha blivit bättre.
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Inom EU finns det cirka 30 000 kemiska ämnen på mark-
naden. Hos oss i Norden är regelverket striktare men det 
handlar ändå om tiotusentals ämnen, och användningen 
ökar hela tiden. Alla kemikalier är inte farliga för hälsa 
och miljö men vi behöver bli medvetna åtminstone om de 
mest problematiska för att säkra tillgången på rent vatten 
i framtiden.  

DE VÄRSTA FARLIGA ÄMNENA:

Högfluorerade ämnen - PFAS
PFAS är ett samlingsnamn för flera tusen olika industri-
ellt framställda kemikalier, bland annat Perfluorerade 
(PFOS) och polyfluorerade ämnen (PFOA) som har mycket 
allvarliga effekter på hälsa och miljö. Sedan 2008 är PFOS 
förbjudna inom EU, med vissa undantag. Dessvärre har 
flera av de ämnen som används som ersättare visat sig 
vara lika skadliga. De högfluorerade ämnena är en grupp 
kemikalier som används som ytbehandling för vatten- 
och smutsavstötande effekt. Ämnena kan frigöras i mil-
jön när de tillverkas, när de används och när de skrotas. 

Återfinns i bland annat vattentäta textilmembran så-
som Gore-Tex, i skidvalla, non-stickbehandlade kokkärl, 
förpackningsmaterial, läder- och skinnprodukter, fläck-
skyddande medel, elektronik och brandskum.

Miljö- och hälsopåverkan

 * Kroniskt giftiga, reproduktionsstörande, giftiga för 
vattenlevande organismer och misstänks vara cancer-
framkallande. 

 * Extremt långlivade, forskning visar att perfluorerade 
ämnen kanske inte alls bryts ner i miljön.

 * Sprids på många olika vis, via såväl vatten och vatten-
miljöer som via luften. Sprids också över mycket stora 
avstånd, det finns bland annat tecken på att halterna 
stiger i kroppen på däggdjur som lever i Arktis.

 * Den vanligaste källan för människor att få i sig äm-
nena är via dricksvatten och livsmedel, både genom 
livsmedlen i sig och via förpackningarna.

 * Människan får även i sig ämnena via användning av 
kemiska produkter och via hushållsdamm.

Så här undviker du högfluorerade ämnen i din vardag:

 * Använd Svanenmärkta mat- och bakpapper.

 * Ät mindre take away-mat. Lägg med fördel pizzan på 
en tallrik när du kommer hem.

 * Undvik mikropopcorn. 

 * Om du äter färdiglagad mat som ska värmas i ugnen/
mikrovågsugnen, ta ut maten ur pappförpackningen 
innan den värms upp. Ta gärna ut maten från plastför-
packningen också, för att undvika att andra plastke-
mikalier går över till maten vid uppvärmningen.

 * Försök att köpa bilvax och skidvalla utan  
högfluorerade ämnen.

 * Använd stekpanna av gjutjärn eller kolstål.

 * Undvik non-stickbeläggningar (som teflon) i köket, 
använd istället glas, porslin, rostfritt och gjutjärn.

 * Undvik att impregnera skor och stövlar. Om du ändå 
vill impregnera, använd  produkter av vax som inte 
innehåller högfluorerade ämnen. Köp inte nytillver-
kade kläder eller skor som innehållande högfluorerade 
ämnen. Ämnena hittas ofta i funktionskläder och 
skor/stövlar som är vattenavstötande/vattentäta. Dessa 
kläder är inte farliga att använda, men bidrar till att 
ämnena kommer ut i vår natur – och i slutändan till-
baka till oss. Det finns alternativa material att köpa 
som är vattenavstötande..

 * Undvik att köpa annan textil som är smutsavstötan-
de, som heltäckningsmattor och soffor. En soffa med 
tvättbart överdrag är oftare utan dessa kemikalier.

 * Fråga efter smink- och andra skönhetsprodukter utan 
PFAS i. Leta i innehållsförteckningen efter ord som 
PTFE, polytef och alla ord som innehåller perfluoro”. 
Väljer du miljömärkta produkter slipper du garanterat 
PFAS. 

Källa: Naturskyddsföreningen, Sverige.

Bromerade flamskyddsmedel
Bromerade flamskyddsmedel är en grupp kemikalier som 
innehåller brom och som används för att hindra eller 
fördröja att ett material börjar brinna. Återfinns i bland 
annat elektronik, möbler, textilier, skyddskläder och 
byggnadsmaterial.

SKYDDA VATTNET MOT FARLIGA ÄMNEN. ÅL ANDS VAT TEN AB  SID  2 (3)

!



Miljö- och hälsopåverkan

 * Mycket giftigt för vatten- och jordlevande organismer.

 * Misstänks även bidra till ökad antibiotikaresistens.

Triclosan
Används som bakteriedödande medel i bland annat deo-
doranter, tvål, tandkräm och rengöringsmedel. Kan också 
finnas i skor, sportkläder och disksvampar. 

Miljö- och hälsopåverkan

 * Triklosan kan ombildas till dioxin och kan gå över i 
bröstmjölk.

 * Giftigt för vattenlevande organismer och misstänks 
även kunna bidra till ökad antibiotikaresistens.

HÅLLBAR KONSUMTION

Vad vi som konsumenter väljer att köpa påverkar oss själ-
va och andra människor, djur, natur och hela ekosystem. 
Gör aktiva val då du väljer att köpa varor. Begagnade va-
ror kan många gånger vara ett bättre alternativ för miljö 
och hälsa eftersom de ofta innehåller mindre kemikalier 
och sliter mindre på naturens resurser. Se dock upp för 
skadade material och plaster som luktar starkt. På engel-
ska finns det ett uttryck för hållbar konsumtion, ”Refuse, 
reuse, reduce, reform, recycle”. På svenska säger vi mini-
mera, återanvänd, minska, återbruka och återvinn.
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Miljö- och hälsopåverkan

 * Vissa flamskyddsmedel är farliga för miljö och hälsa 
och en del misstänks vara hormonstörande.

 * Flamskyddsmedlen kan läcka ut när varor tillverkas, 
används och skrotas.

 * Ämnena är långlivade i naturen, samlas i olika orga-
nismer och kan även transporteras via luften.

 * Människor får i sig flamskyddsmedel främst genom att 
äta fisk, men även via inomhusdamm.

Ftalater
Ftalater är en kemisk förening som används som mjuk-
görare i gummi och plast. Ämnet gömmer sig bakom be-
teckningar såsom DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP och DIDP.
Plast som luktar starkt eller parfymerat innehåller ofta 
ftalater.

Återfinns ibland annat byggmaterial, elektriska kablar, 
förpackningar, färg, gummiprodukter, leksaker, plast-
tryck på kläder, och lim. Ftalater är numera förbjudna i 
barnleksaker, men det kan vara bra att sortera bort och 
slänga äldre leksaker.

Miljö- och hälsopåverkan

Misstänks orsaka cancer och vara hormonstörande.

Kadmium
Kan finnas i uppladdningsbara batterier, hobby- och 
konstnärsfärger, gammal plast och elektronik.

Miljö- och hälsopåverkan

Kadmium är farligt för miljön och kan även orsaka ben-
skörhet, njurskador och cancer.

Silver
Används som bakteriedödande medel och kan finnas i 
kläder, klädimpregnering, skor, kylskåp, disk- och tvätt-
maskiner.
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