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P-piller ökar mörtars aptit 
 
Denna studie undersökte om mörtars beteende ändras då de utsätts för 

syntetiskt östrogen av den typ som finns i vanliga s.k. p-piller. De beteenden som 

undersöktes var hur mycket mörtarna åt och hur mycket de gömde sig för en 

närvarande gädda. Studien visade att mörtarna åt mer djurplankton vid högre 

koncentrationer av östrogen i vattnet! 

 

Syntetiskt östrogen från p-piller kan uppmätas i vattendrag där avloppsvatten släpps 

ut och miljöforskare och andra miljövänner vill därför undersöka huruvida detta kan 

påverka växt- och djurlivet i vattendragen. I denna studie användes koncentrationer av 

syntetiskt östrogen i samma storleksordning som har uppmätts ute i fält av 

Naturvårdsverket (0.5 till 50 nanogram per liter vatten) för att undersöka effekterna på 

mört vilket som bekant är en vanlig fisk i de flesta svenska vattendrag. Fiskarna sattes 

i akvarium med olika koncentrationer av östrogen löst i vattnet och behandlades så i 

tre veckor. 

 

Mörtarna togs sedan ut ur akvarierna och försök gjordes med en fisk i taget. Under 

försöken mättes hur många djurplankton en fisk åt under 20 minuter. Undersökningen 

innefattade även att mäta hur lång tid varje fisk spenderade i ett gömsle för att 

undvika den gädda som var närvarande i hälften av försöken. Dessa resultat jämfördes 

sedan med resultat för fiskar som inte utsatts för östrogenet. Statistiska tester 

avslöjade att mörtarna åt mer djurplankton ju högre koncentrationer av östrogen de 

hade utsatts för. Däremot erhölls inga tydliga resultat för hur mycket mörtarna 

undvikit gäddan. Det spekuleras i att den högre aptiten hos mörtarna kan bero på en 

ökad ämnesomsättning på grund av östrogenet, eller att mörtarna har ett högre 

energibehov för att ta hand om de högre halterna. 

Konsekvenser 

Vad spelar då detta resultat för roll ute i naturen? 

I de fall som mörtar äter en större mängd 

djurplankton än normalt så skulle detta ha som 

följd att mängden djurplankton i vattendragen 

minskar. Då djurplankton är en av dom stora 

konsumenterna av växtplankton så skulle detta 

kunna leda till att växtplanktonen ökar markant. 

De algblomningar som vi ser som ett stort 

problem i sjöar, vattendrag och även i havet 

skulle i detta fall kunna tillta ännu mer.  

 

Denna studie pekar på ett miljöproblem som vi har begränsad kunskap om, men att ett 

problem föreligger är dock känt och vattenreningsverk bör därför utarbeta metoder för 

att rena avloppsvatten från syntetiskt östrogen. 
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