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Emnet blev kort presenteret
ved vor generalforsarnling i dr.
Jeg har ikkc serlig biologisk
eller teknisk sagkundskab for
dette omrade, men prover at
finde den viden, jeg mangler -

og nrttiggore den, d.v.s. prove
at oms@tte til en fomuftig los-
ning afde store probl€mer, vi
meget nemt kan komme til at
sla r.

Medlemmer, dcr har s..idant
kendskab, m^4 meget geme give
os vink derom.

Nugeldende cirkulere varslede
forbud Iia 31 januar i iir mod
malinger med indhold afbioci-
der. d.v.s en kortvarig frist til at
udvikle giftfrie malinger ell€r
helt andre mctoder.

Eft er afprovning af forskellige
metoder og produker var det
allerede sidstc efter.fu klart, at
'''de vises sten'' ikke var fundet.

Enten virkede de ikke godt
nok, cllq ogsi var de
(undervands-borstemaskiner)

sindss) gt dtre og ikk€ s&rligt
effektivc cller prakisk helt
uhandterlige (optagning og af-
rensning hver 3die uge) - og
dedil ressourcekrevende- Man
var i DS ganske betlenkelige
ved situationen.

Her i vinter fo.lod det p.iny, at
nu havde en producent fundet
en helt ugiftig vi*som rnaling.
Men : hvis der ingen gift er,
hvad holder si p&leorm vek
fra vore bdde ?

Vore smihavne har de senere
ar har haft meget betydelige
udgifter afat udskifte bro- og
fortojningspelc som p@leorme-
ne (i virkeligheden en aflang
musl ing€art), dct krapyl, har
odelagt. Selv tropisk hardtr@
som azobi. der har varet rcg-
net modstandsdyglig, er i visse
tilf@ldc angreb€t. Dog kun,

hvor azob€en ikke har v@ret af
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bedste kvalitet. Men vore bade
crjo slct ikkc en gang b],ggct
af sa modstandsdl,gtigt tr@ma-
teriale.

Det opklaringsarbejde, som
DFAL er begvndt pa. har ikke
vist nogen endegyldig vej. Der
cr fundct cn rapport fra en rEk-
ke afprovninger af virkningen
af imprEgnering af treemner
mcd 3 forskclligc olicartcr. dcr
tilsvneladende nedsatter angre-
bene. men de er ikke totalt
standset.

Der er dog forskellige ting.
som undcrsogclsomc burdo
have mcdtaget - cllcr burdc
tages op i en e\,1. opfolgende
undersogelse. Det vil vi arbejd€
videre mcd.

. Er cn treovorllade. der har et
helt tet lag primcr, tilstrekkc-
ligt forseglet ?
. Hvad sker der ved en sitdan
bcskltlclse ved snriskader:
afskalninger, revner, ridser o
lign. erde abne porte for an-
greb 'l

. Hvor kobes de e!{. egnedc
o l i c r? -p r i s?
. Kan virkningen afoliebe-
handlingen bedres til fuld ef-
fektivitet ved at tilsette gift-
stoffer til impregn€ringsoli€n.

som man sd ficrsegler med en
ugiftig primer udcnpa, der nor-
malt vil afskere giften til at
trange ud i miljoet og derlor
v&re en for miljofolkct
''spiselig ' losning ?
o P@leormsforsogene omfatte-
de ikke biocidAie bundnalin-
ger.
o Hjeelper det nok at tage
tr&emner (bide) pa hnd om
vintcren (det moderjeg i vor
havn nogle, der mener, men er
personligt skeptisk: 

''...for 
de

gamlc, som faldt, er dcr ny
overalt...'), se tre.:t torrcr ud
og e!,1. nedkoles til frost ?
. Kurme mal| forbedre tethc-
don afprimere v€d tils@tning af
sk@lagtige partikler. der lejres
ovenpd hinanden, d.v.s. etable-
ring af en rent mckanisk banic-
re ? - eller er det allerede sii-
dan, de i dag kommcrcielt til-
gongelige primere er opb\€-

8et?
o Dette sporgsmel er egentlig
affodt afcn idd om at benltte
metallisk kobberpulver som
tilsetning til feks. epoxtpri-
mer. Personlig trorjeg dog ikke
pa rent kobbermetalpulver som
akiv-stoi sedanne stoffer er
neppc renmetal, men kemisk€
kobberforbindelser. Hvis en
sadan b€hardling virker. er det
sikke( kun, fordi den danner
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en uigennemtrengelig mem-
bram - jog kunnc fiygte, at
epoxy s smidighed ikke er god
nok til at harmonere m€d tr@ets
bevegelser.
. Dcrsom vi ser pa den nuide,
de fleste afos har bundbehand-
let (x lag primer + :i lag antibe-
groningsmaling) : er der se €n
vis n@rvirkning fra tilgr&nsen-
de arealer med intak giftig
bundmaling afde nyese (ikle
sl effektive) tper, som kan
holde krapylet borte fi:a be-
grens€de, ubesklttede omni-
der, hvor behandlingslagene er
skadet?
. Eller er vi nodt til at pledcrc
for fortsat adgang til knftigere
sager ?
. I sii fald (hvis vi tr@badsfolk
6r lov): er vi tilstr&kkeligt
mange til at udgore et marked.
som fabrikanteme er interesse-
rcde i at bctjcne ? og til en
rimelig pris ?
. Hvis der ikke kan selges til-
strakkelig megct biocid-
bundmaling til os, kunne vi se
ld en serordning. som tillader
os giftigt tils@tningsstof at
iblande ordiner ugiftig bund-
maling ?

Der er n) ligt udsendt horings-
forslag om, at nuverende be-
kendtgorelses fiist uds@ttes i 3

ar. indenfor hvilke der bliver
lidt bedrc tid til al oplede egne-
de produkter ql ftemgangsml-
der.

Dansk Sejlunion, der repra-
senterer meget breder€ end
DF,€L, har {hgageret sig kaf-
ligt i dette, si det generell€ be-
groningsproblem er i sA gode
hender ddr, at vi i DF.,€L ikle
behover at gii ind i da, men
kan koncentrere os om p@le-
orm m.v. specielt for trehide.
Vi var 3 6:a bestyrelsen til mo-
de 15 april i DS, som til vor
gl@de har god for$a€lse for at
medtag€ p@leormsproblematik-
ken i det videre forlob.

Vi kan i DFAL il4re selvsten-
digt genncmfore egentlige un-
dersogelser, men har udtrykt
vor villighcd til at medvirkc, sa
vidt vi forrndr.

Les nere

Du kan l@se here om {otslaget

til nye regler om buodr|alftg-

n" x- i" ea* P1 91i1"1-
telsms hjemmesloe \ld tr'"

:;fr*ru$ffilxfi"'
r*l*',";*;nr;t
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DFAL: Udtalelse
om bundmaling

MiUostlrelsen har hetop genne4lb en horingom en h! be-
kendtgorelse om bundmaling. DI'-EL afiejder sanhen med
Dantk Se|hhioh i sagen. Her kah d lese DF,4L s hoingssvar

Dansk forening for @ldre l! stfartojer skal hermed komme med
bcma,'rkninger til: Udkast til @ndring af bekcndtgorclsc om
bundmaling.
Udsettelsen af ikrafttreden af bekendtgorels€n om "Forbud
imod brug af biocidholdigt bundrnalinger" hilses velkomment-
idet der for nuvercnde desvaerre ikke ses brugbare alternativer.
og en lderligere udvikling af ikke biocidholdig maling krever
no.
Foreningen skal samtidig papege, at dcr for forening€ns med-
lemmers bade, sAvel som for andre tr&bide, ikke alene er tale
om hindring af begroning, men ogsiL om hindring af nedbryd-
ning aftra€t i skogct forarsaget afsavel biologiske processer
som angreb afpeleorm.
Foreningen fitgter, at bundmalinger der ikke hindrer p&leorms-

angreb, vil blivc ct cndog s@rdclcs alvorligl problcm ovcrfor dcn
del afden danske kulturarv, som trebddene repr&senterer. og
som det i fon ejen er vanskeligt at bevare.
Foreningen skal piL baggrund afolensteende anbefalc den forc-

sliiede uds@ttelse af bekcndtgorelsen, men samtidigt anbefale. at
der i forbindelse med en fonsettelse afforsogsrrckken, eller
sidelobende dcrmed. forctages en wrdering afde nvc malingcrs
virkning overfor paleorm, sarnt udvikling af ovrige pr@ventive

foranstaltninger overfor p@leormsangreb.

Foreningen deltager gcmg alli\t i en forsogsrekke.
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