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Inledning 
PCB, PAH, DDT, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel; listan med miljögifter vars utsläpp 

vi människor ansvarar för är lång, samtidigt är kunskaperna om deras effekter på miljön, 

ekosystem och oss själva är bristfälliga. Nonylfenol är ett är ett hormonstörande, 

bioackumulerande ämne som bara finns i naturen som ett resultat av våra utsläpp. Detta gör 

oss ansvariga att minimera, eller till och med att eliminera, det potentiella hot som ämnet 

utgör. En av de mest nonylfenolkänsliga organismgrupperna är benfisk. Benfisk är en stor och 

mycket viktig grupp i flera ekosystem eftersom de tar många olika roller i dessa. De är även 

viktiga för oss människor eftersom vår fiskeindustri, som är viktig för många länders samt 

enskilda individers ekonomi och välmående, är beroende av stabila fiskpopulationer. Ett ämne 

som riskerar att minska eller slå ut de här populationerna är ett hot mot den biologiska 

mångfalden och de ekosystem fisken lever i. Detta är något som berör oss människor i allra 

högsta grad och något som vi bör ta på största allvar.  

 

 

Nonylfenol i miljön 
Nonylfenol används inom en rad olika industrier för att bilda nonylfenoletoxylat (NPE) som 

används vid textilbehandling, som emulgeringsmedel, i preventivmedel och i 

rengöringsmedel. NPE bryts sedan ner till nonylfenol igen, något som sker dels i våra 

reningsverk men även ute i naturen. NPE släpps ut i miljön till största del med utflödet ifrån 

reningsverk. Nonylfenol kommer ut i naturen både genom direkta utsläpp från reningsverk 

och indirekt när slam från reningsverk används som gödsel. Nonylfenol finns i vatten, 

sediment, jord och i luft runtom i världen. Uppmätta nivåer varierar mellan ett tiotal ng l
-1

 till 

flera hundra µg l
-1

 och de uppmätta halterna i Europa är generellt sett lägre än Asien tack vare 

de begränsningar som införts här de senaste åren. Det betyder däremot inte att de nivåer som 

finns i Europa inte kan orsaka någon skada.  

 

 

Effekt på fisk 
Studier har utförts där man jämför olika djurgruppers känslighet för nonylfenol och fisk är 

känsligast i både söt- och saltvattensmiljöer. Skadorna som nonylfenol orsakar beror till stor 

del på dess förmåga att härma det naturliga könshormonet östrogen. Detta leder till förhöjda 

vitellogenin-halter, utveckling av äggledare och äggceller hos hanar, minskad spermiebildning 

och skador på nervsystemet. Man har även sett att det orsakar problem med salthaltsreglering, 

något som måste fungera som det ska för att migrerande fiskar ska kunna byta miljö från 

sötvatten till saltvatten. Nonylfenol kan även påverka fiskar utan att gå via östrogenreceptorer. 

Det kan även påverka reproduktionsframgången negativt genom att orsaka morfologiska 

skador på yngel och minska effekten av manliga könshormoner (androgener) genom att 

påverka deras receptor. 

 

Hur stora skador nonylfenol kan ge upphov till är inte bara beroende av koncentrationen av 

ämnet i sig, och det är framför allt tre faktorer som måste tas i beaktande. För det första kan 

nonylfenol i närvaro av andra ämnen få en starkare effekt, något som kallas för cocktail-



effekten eller kombinationseffekt. Det betyder att till synes ofarliga nivåer kan ha skadlig 

inverkan på organismer. Exempel på ämnen som nonylfenol agerar additivt med är o,p-DDT, 

genistein, 4-octylfenol samt pesticiden atrazine. För det andra har exponeringstiden har visat 

sig vara en avgörande faktor för hur allvarliga skadorna blir på fisk. Exponering för låga 

nivåer under lång tid är mer skadligt än kortare exponering för höga halter av nonylfenol. 

Detta är väldigt viktigt eftersom långtidsexponering för låga halter återspeglar hur det är i 

naturen. För det tredje påverkas fiskpopulationer av många olika faktorer, inte bara 

nonylfenol. Det finns många rapporter som varnar för instabila fiskebestånd som beror på 

bland annat överfiske. Eftersom många populationer redan är hotade befinner de sig i en 

känslig sits där all extra negativ påverkan kan få allvarliga följder. Nonylfenol är, med sin 

skadliga inverkan, ett hot mot redan instabila populationer. 

 

 

Existerande reglemente 
REACH-förordningen begränsar användningen av nonylfenol inom EU, något som bidrar till 

att nuvarande nivåer är lägre här än i många andra delar av världen. Det reglemente som finns 

är däremot inte heltäckande och kan förbättras. Enligt det nuvarande reglementet får 

produkter inte placeras på marknaden om deras nonylfenolkoncentration är över eller lika 

med 0,1 %. Detta gäller för rengöringsprocesser om de inte utförs i ett slutet system där 

rengöringsmedlet förbränns eller återvinns. Samma nivå gäller inom andra 

användningsområden såsom kosmetika, spermiedödande medel och behandling av textiler. 

Begränsningen gäller inte om nonylfenol används i ett slutet system alternativt om det 

använda vattnet förbehandlas för att ta bort organiska ämnen innan det släpps ut i de vanliga 

reningsprocesserna. REACH-förordningen begränsar även import av nonylfenol till EU. Den 

som importerar mer än ett ton nonylfenol per år är skyldig att anmäla detta till Europeiska 

kemikaliemyndigheten senast en månad efter att det släppts på marknaden. Det saknas i 

nuläget restriktioner för nonylfenol- och nonylfenoletoxylatnivåer i färdiga textilier. Sverige 

kommer under 2013 lämna in ett XV-underlag till Europeiska kemikaliemyndigheten för 

utökade restriktioner angående nonylfenol 

 

 

Rekommendationer  
Nonylfenol utgör ett hot mot fiskpopulationer och bör därmed begränsas i största möjliga 

mån. Följande åtgärder rekommenderas: 

 

 Utöka REACH-förordningen så att den innefattar nonylfenol i färdiga textilier. Detta 

är extra viktigt eftersom så många textilindustrier ligger utanför Europa.  

 Vid importering bör anmälan skickas in, och kontroller av hanteringen utföras, innan 

ämnet släpps på marknaden.  

 Arbeta för att begränsningar ska införas globalt. Miljögifter är ett internationellt 

problem så fler länder måste involveras. Detta är något som EU bör jobba aktivt med 

genom internationella påtryckningar.  

 Informera allmänheten om nonylfenols skadliga effekter och vikten av den biologiska 

mångfalden. Hotet mot vår miljö är inte något som endast berör industrier och 

makthavare vilket betyder att alla bör involveras i kampen mot en giftfri miljö. 

Genom att höja kunskapsnivån hos människor ger man dem en chans att fatta 

övervägda beslut om vilka produkter de använder i sin vardag. På så sätt skapas det 

även ett konsumenttryck på miljövänligare produkter som kommer driva företag till 

att hitta bättre alternativ.  

 



Det finns en vilja och en drivkraft att göra något åt problemet med miljögifter, det har EU 

visat med införandet av REACH-förordningen. Nu behöver vi nyttja den drivkraften för 

att nå ännu längre och ta ytterligare ett steg mot en hälsosammare miljö.  
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