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Baggrund
Nissum Bredning blev i 1960’erne langs Har
bo øre Tange forurenet med kviksølv på grund 
af udledninger især fra Cheminovas produk
tion af kviksølvholdige bejdsemidler. Denne 
forurening blev påvist i forskellige undersø
gelser \16\ i løbet af 1980’erne, hvor stærkt 
forhøjede koncentrationer af kviksølv blev 
påvist såvel i de kystnære sedimenter som i 
den flora og fauna, der er knyttet til dette le
ve sted (Figur 1). Den omfattende forurening 
med kviksølv medførte restriktio ner i områ
det – bl.a. forbud mod fiskeri og lystfiskeres 

indsamling af sandorm, m.v. Metaller og andre 
forurenende stoffer anses normalt for at være 
temmelig stabilt bundne i marine sedimenter, 
hvis disse først er blevet kontaminerede, 
og vi ønskede at undersøge forekomsten af 
kviksølv i de områder langs Harboøre Tange, 
der senest var blevet undersøgt i 1980’erne. 

 
Undersøgelsen
Vi udtog i perioden 20142016 prøver af sedi
ment og biota ved 10 stationer (Figur 1) langs 
Harboøre Tanges østlige kyst i Nissum Bred
ning; vi sigtede efter at komme så tæt som 
muligt på de stationer, som Lyngby & Brix 
anvendte i deres undersøgelse i 1980’erne 
\2,5\. De 9 stationer var placeret langs den 
åbne kyst, mens station nr. 10 var placeret i et 
lille aflukke allerlængst mod syd ved Harboøre 

Tange. Der blev udtaget 3 eller 6 sediment
kerner i en dybde på mellem 16 og 24 cm på 
hver station. Prøver af biotaen blev indsamlet i 
et område op til 15 m fra udtagningen af sedi
mentprøverne. Med henblik på at fastslå refe
renceværdier blev lignende prøver indsamlet 
forskellige steder omkring Fyn – i områder 
uden nogen kendte kilder til kontamine
ring med kviksølv (Figur 1). Det indsamlede 
materiale blev bragt til laboratoriet, hvor 
sedimentkernerne blev opdelt i fraktioner af 1 
eller 2 cm. Prøverne af sediment og biota blev 
frysetørret for efterfølgende bestemmelse af 
kviksølvkoncentrationer under anvendelse af 
en Milestone Direct Mercury Analyser (DMA
80). Derudover blev sedimentprøvernes ind
hold af organisk stof bestemt efter glødning.

Kviksølv langs Harboøre Tange

I 1980’erne blev der påvist en markant forurening af kystnære sedimenter og 

biota med kviksølv (Hg) i Nissum Bredning langs Harboøre Tange. Vi ønskede 

at undersøge kviksølvforureningen i dag – næsten 40 år senere. Vores hypo

tese var, at kviksølvkoncen trationerne i sedimentet og måske også biotaen 

mestendels var forblevet uændrede – men vi blev overraskede.
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Figur 1. Placering af stationerne langs Harboøre Tange og referencestationerne rundt om Fyn (B: Ballen; Bo: Bogense; F: Faldsled; K: 
Ker teminde; N: Nyborg; R1 & R2: Begge Enebærodde). Ved B, Bo, F, K og N blev der kun indsamlet biota og intet sediment. Den åbne og 
lukkede grå cirkel viser den omtrentlige placering af den nuværende og den gamle, nedlagte fabrik på halvøen Rønland midt på Harboøre 
Tange.
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Hvad viste resultaterne?
På de 9 stationer langs Harboøre Tanges åbne 
kyst lå kviksølvkoncentrationerne i de øverste 
46 cm af sedimentet mellem 3 og 40 ng Hg 
g1 tørvægt, mens koncentrationerne ved sta
tion 10 var langt højere (840±446 ng Hg g1 
tørvægt), samtidig med at variationen mellem 
de enkelte af de 6 udtagne sedimentkerner 

var meget høj (Figur 2). Koncentrationerne 
ved de fynske referenceområder lå i området 
2 til 13 ng Hg g1 tørvægt. De hvirvelløse dyr 
(bløddele fra snegle, muslinger og krabber 
og hele rejer m.m.) fra Harboøre Tange inde
holdt gennemsnitligt mellem ca. 150 og 850 
ng Hg g1 tørvægt, mens planter (tang og 
åle  græs) indeholdt mellem 30 og 40 ng Hg 

g1 tørvægt (Figur 3). Det gjaldt for alle de 
or ganismer, der blev fundet langs Harboøre 
Tange, at de indeholdt mere end dobbelt så 
meget kviksølv (helt op til en faktor 10 mere) 
end de tilsvarende arter indsamlet ved de fyn
ske referencestationer (Figur 2). Det var ikke 
muligt at påvise korrelationer mellem koncen
trationerne af kviksølv i de øverste centimeter 
af sedimentet og i faunaen.

Hvad fortæller resultaterne om  
forholdene i sedimenterne?
Langs Harboøre Tanges åbne kyster i Nissum 
Bredning ligger koncentrationerne af kviksølv 
ved alle stationer i en dybde ned til mellem 
16 og 24 cm nu under den værdi (50 ng Hg 
g1 tørvægt), som OSPAR definerer som bag
grundsværdi (BC) /7/. Koncentrationerne lig
ger dermed lavere, end de gjorde i 1980’erne 
(Figur 2); dette er især tydeligt på stationerne 
59 ved den åbne kyst syd for Rønland. Det 
er dog tankevækkende, at kviksølvkoncentra
tionen i et almindeligt, sandet dansk kystsedi
ment typisk ser ud til at ligge omtrent en fak
tor 10 lavere end OSPARs BCværdi. 

Det er uklart, hvor det kviksølv, der er for
svundet fra de øverste sedimentlag syd for 
Rønland, er blevet af. Den mest plausible for
klaring er, at bølgebevægelser og vand
strømme har vasket de fine organiske partik
ler, som kviksølvet fortrinsvis bindes til, ud af 
sedimentet. Denne hypotese understøttes af 
observationer fra den stærkt forurenede Mina
matabugt i Japan, hvor man netop har set, at 
de fine organiske partikler fungerer som vek
tor for transport af kviksølv ud af bugten. Hy
potesen støttes også af, at kviksølv kon
centrationerne i det sydligt beliggende aflukke 
– hvor vandudskiftning og bølgebevægelser 
må antages at være mindre end ved den åbne 
kyst – er langt højere end ved de andre statio
ner – faktisk så høje, at de overskrider såvel 
ERL som PEL. Det kan ikke udelukkes, at 
kviksølvet nu er begravet dybere i sedimentet 
end de ca. 24 cm, vi nåede ned; vi ser dog in
gen tendens til stigende kviksølvkoncentra
tioner nederst i de dybeste sedimentkerner. 
Man ved fra undersøgelser forskellige steder i 
verden, at mikrobiel aktivitet kan reducere 
Hg++ til Hg0, som kan fordampe til atmosfæ
ren. Vi ved fra foreløbige undersøgelser på 
sediment kerner fra Harboøre Tange, at der 
fordamper elementært kviksølv fra sedimentet 
– men langt fra i rater, der kan forklare faldet i 
sedimentkoncentrationerne over de seneste 
årtier.

Kviksølv i organismerne
Selv om koncentrationerne er typisk en faktor 
46 lavere nu, end de var i 1980’erne (Figur 

Harboøre Tange

Figur 2. Koncentrationer af kviksølv i de øverste 5 cm af sedimenterne langs den østlige 
kyst af Harboøre Tange i 1980’erne (///// fra referencerne 2 og 5) og i de øverste 6 cm i 
2014-2016 (\\\\\) og gennemsnittet fra de to fynske referencestationer (R) ved Enebærodde 
(≡). Bemærk, at kviksølvkoncentrationen i sedimentet i aflukket længst mod syd ved Har-
boøre Tange er vist på den særskilte y-akse til højre. Gennemsnit±standardfejl for n = 9-36. 

Grænseværdier og miljøstandarder for kviksølv
Forskellige internationale organisationer og videnskabelige publikationer har 
defineret eller foreslået forskellige typer af grænseværdier eller standarder for 
kviksølv.
Sedimenter:
Oslo-Paris-konventionen til beskyttelse af Nordøstatlantens marine miljø  
(OSPAR) /9/ definerer ’Background Concentration’ (BC) og ’Background 
Assess ment Concentration’ (BAC) til henholdsvis 50 og 70 ng Hg g-1 tørvægt. 
OSPAR definerer BC som ’koncentrationen i et upåvirket eller fjerntliggende 
område baseret på aktuelle eller historiske data’; OSPAR definerer BAC som 
koncentrationer, der er tæt på BC. OSPAR anvender desuden værdien ’Effect 
Range Low’ (ERL - 150 ng Hg g-1 tørvægt), hvorunder der er lav sandsynlighed 
for, at kviksølvet forårsager skader på sedimentets organismer. Forskellige kil-
der, bl.a. de canadiske miljømyndigheder, opererer med et ’Probable Effect Le-
vel’ (PEL) på ca. 700 ng Hg g-1 tørvægt, hvorover der – som navnet tilsiger – 
skønnes at være forøget risiko for skadevirkninger på sedimentets fauna.
Organismer:
EU’s Vandrammedirektiv /8/ definerer en ’Environmental Quality Standard’ 
(EQS) for kviksølv på 20 ng Hg g-1 vådvægt (svarende til ca. 100 ng Hg g-1 tør-
vægt). Denne værdi er fastsat med henblik på at beskytte de akvatiske føde-
kæder mod ophobning af kviksølv til skadelige niveauer i topprædatorer.
For muslinger definerer OSPAR /9/ BC og BAC til henholdsvis 50 og 90 ng Hg 
g-1 tørvægt, mens værdierne for østers er dobbelt så høje. Et egentligt ’Envi-
ron mental Assessment Critetrion’ (EAC) for kviksølv er endnu ikke defineret. 
Det såkaldte ’upper assessment criterion’ (hvor uacceptable miljøeffekter er 
for ventelige) er 2500 ng Hg g-1 tørvægt for begge. BAC for fisk er 35 ng Hg g-1 
vådvægt og grænseværdien for menneskers konsum er 500 ng Hg g-1 våd-
vægt.
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3), overskrider kviksølvkoncentrationerne i 
al bentisk fauna langs Harboøre Tange 3040 
år senere stadig EU's Vandrammedirektivs 
miljøstandard for kviksølv – på trods af at 
koncentrationerne i sedimentets  øverste cm 
langs den åbne kyst er faldet til under OS
PARs baggrundsværdi – der dog som nævnt 
tidligere ligger omtrent en faktor 10 over den 
kviksølvkoncentration, vi finder i et normalt 
dansk, sandet kystsediment. Dette hænger 
ved første øjekast pænt sammen med, at vi i 
de fleste organismer fra vores referencestatio
ner finder kviksølvkoncentrationer, der er 
2 til 10 gange lavere end dem, vi finder ved 
Harboøre Tange. Når dette kun ved første 
øjekast synes at give mening, hænger det sam
men med, at vi – noget overraskende – ikke 
finder en direkte sammenhæng mellem kon
centrationerne i de øverste cm i sedimentet 
og de bentiske invertebrater. Ingen af de 
ar ter, vi indsamlede i vores undersøgelse, var 
til stede ved alle stationer, men strandsnegle 
gav den bedste dækning (fundet på 9 ud af 
de 10 stationer – inklusive station 10 med de 
høje kviksølvkoncentrationer i sedimentet). 
Fraværet af korrelation mellem kviksølvkon
centrationerne i de øverste centimeter af 
sedimentet og strandsneglene antyder, at 
sedimentets indhold af kviksølv ikke er den 
eneste kilde til optagelse i dyrene; samme 

mangel på korrelation for strandsnegle er 
også set /10/ i to kontaminerede engelske 
estuarier (Tabel 1). Her er det yderligere på
faldende, at heller ikke kviksølvindholdet i 

børsteorm, der lever nede i sedimentet, korre
lerer med indholdet i sedimentet /10/. En 
gennemgang af den videnskabelige litteratur 
(Tabel 1) viser, at man i nogle tilfælde finder 

Harboøre Tange

Figur 3. Koncentrationer af kviksølv i bentiske organismer langs den østlige kyst af Harbo-
øre Tange i 1980’erne (///// fra referencerne 1-6) og 2014-2016 (\\\\\) og ved fynske refe-
ren cestationer (≡). Gennemsnittet for alle stationer ved henholdsvis Harboøre Tange 
2014-2016 og fynske referencestationer er vist; detaljerede værdier for de enkelte stationer 
kan ses i /7/. Standardfejl for n = 5-128) er anført. Der fandtes ikke ålegræs ved de fynske 
stationer; referenceværdien (█) er taget fra /5/. 

Tabel 1. Overblik over undersøgelser af sammenhængen mellem koncentrationer af kviksølv i sedimenter og den bentiske biota publiceret i 
den videnskabelige litteratur. Ja/Nej angiver, om der i den nævnte undersøgelse fandtes en positiv korrelation imellem koncentrationerne af 
kviksølv i sediment og organisme.

Organisme
[Hg] ng g-1 tørvægt

Korrelation Sted Reference
Sediment Organisme

Blåmusling 
Mytilus sp.

0.2-1000 30-15000 Ja Limfjord, DK /5/

50-2750 101-1109 Ja Galicia, ES Beiras et al., 2002# 

35-2629 95±4 Ja Narragansett, US Taylor et al., 2012# 

3-21 300-500 Nej Harboøre, DK /7/ 

8-1135 100-900 Nej Gulf of Maine, US Chen et al., 2009#

36-7730 10-800 Nej Taranto Gulf, IT Spada et al., 2012# 

Strandsnegl 
L. littorina

4-840 170-440 Nej Harboøre, DK /7/ 

60-840 60-990 Nej Orwell/Stour, UK /10/ 

35-2629 90±4 Ja Narragansett; US Taylor et al., 2012# 

8-1135 100-470 Nej Gulf of Maine, US Chen et al., 2009#

Børsteorm
N.diversicolor

35-2629 139±31 Ja Narragansett, US Taylor et al., 2012#

60-840 30-1590 Nej Orwell/Stour, UK /10/

Rejer 35-2629 121-128 Ja Narragansett; US Taylor et al., 2012#

Sandorm 
A. marina 50-136000 10-10520 Ja/Nej* Spanske havne, ES Casado-Martinez et al., 2008#

Strandkrabbe 
C. maenas

8-1135 30-240 Nej Gulf of Maine, US Chen et al. 2009#

35-2629 126±12 Nej Narragansett, US Taylor et al., 2012#

3-840 305-690 Nej Harboøre, DK /7/ 

Ålegræs 
Z. marina

0.2-1000 5-1000 Ja Limfjord, DK /5/

3-840 22-67 Ja Harboøre, DK /7/

*: Kun Ja for meget høje kviksølvkoncentrationer. #: Referencer kan findes i /7/.
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korrelation imellem indholdet i sediment og 
organismer – i andre gør man ikke. Sammen
hængen kan åbenlyst være mere kompleks, 
end vi indledningsvis antog, og den burde 
undersøges nærmere.
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Harboøre Tange

Er det fornuftigt at bruge regnvand til 
toiletskyl?
Ny bydel i Aarhus anvender som de første i 
verden sekundavand fra et forsyningsselskab 
til toiletter og vaskemaskiner. Livscyklusvur-
dering understøtter løsningen.

Den nye Aarhusbydel NYE er opført med blik 
for bæredygtighed i alle detaljer. Det indgik 
derfor også i bygherrernes planlægning at 
anlægge et tostrenget vandsystem, et system 
til drikkevand og et system til sekundavand. 
Sekundavand er vand fra overflader og dræn, 
der bliver opsamlet, renset og anvendt til toi
letskyl og vaskemaskiner. 

Aarhus Vand, der står for forsyningen til 
området, ønskede dog klarhed over, om en 
sådan besparelse på den knappe ressource 
grundvand, måske havde uhensigtsmæssigh
eder i forhold til andre dele af miljøet.

Forsyningen henvendte sig derfor til DTU 
Miljø. Her igangsatte et arbejde med at gen
nemføre en livscyklusanalyse suppleret med 
en økonomisk effektberegning, en såkaldt 
ecoefficiency, for at skabe overblik.

Analyse peger på flere fornuftige forhold 
I den nye Aarhus bydel bliver alt regnvand 
og overfladevand samlet i en række søer, der 
også fungerer som klimasikring i forbindelse 

med ekstreme vejrhændelser. Derudover 
indsamles vand fra drænrør ved huse og veje. 
De to typer vand bliver renset i et separat 
renseværk. Da der endnu ikke er standarder 
for denne type sekundavand, og da anven
delsen i vaskemaskiner kræver, at vandet ikke 
indeholder allergifremkaldende stoffer, bliver 
det renset til en kvalitet, der næsten svarer til 
drikkevand. 

På baggrund af de data, der var tilgængelige 
fra Aarhus Vand, blev der gennemført en ana
lyse, som inkluderede en lang række parame
tre af betydning for miljøet. Der var ikke no
get entydigt resultat, men på tre væsentlige 
områder var der ingen tvivl om, at løsningen 
med sekundavand var fornuftig bæredy
gtighedsmæssigt.

For det første medfører løsningen, at der 
bliver sparet grundvand. Derudover er regn
vand meget blødere end grundvand. Det bety
der, at forbrugerne sparer elektricitet og 
rengøringsmidler ved ikke at skulle afkalke 
deres vaskemaskiner så ofte.

Investering i anden type tank
De endelige økonomiske beregninger viste, at 
det var langt billigere og mere bæredygtigt at 
anvende en plastiktank til opbevaring af det 
rensede sekundavand på renseværket frem 
for at investere i en rustfri ståltank, som oftest 
anvendes. Det skyldes ikke mindst, at plastik 
er væsentligt lettere end stål, og da stål er 
meget ressourcekrævende både at fremstille 
og transportere, gør det plastik til det bedste 
valg. 

I projektet ville man nødig introducere et 
tostrenget vandsystem i den nye bydel, hvis 
analysen havde peget på, at det ikke var for
nuftigt i forhold til bæredygtighed. Særligt 
fordi det kun er den første etape af den nye 

bydel, som skal udbygges yderligere i de kom
mende år. Der vil erfaringerne med sekunda
vandforsyningen i den første etape spille ind. 

Andre kommuner har vist interesse for løs
ningen med et tostrenget vandsystem i NYE. 
Løsningen er dog kun interessant i forbind
else med nybyggeri, da det i eksisterende be
byggelse vil være for dyrt at lægge et ekstra 
sæt rør ind, som kan indeholde sekundavan
det. 

Når systemet har været i drift i et år, håber 
DTU og Aarhus Vand at kunne lave en opda
tering af analysen med de reelle tal fra drift
sperioden. 

LCA og eco-efficiency
LCA og ecoefficiency gennemgangen af 
sekundavandløsningen i NYE har bl.a.  omfat
tet vurdering af strømforbrug til pumper og 
skylning af renseværkets filtre, anvendelse 
af materialer til løsningerne, anvendelse af 
kemikalier til vandrensning, behandling og 
udledning af tungmetaller, forbrug af energi 
og rengøringsmidler hos forbrugerne samt et 
estimat af omkostningerne. 

Link til rapport: https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0959652619302902?via%3Dihub
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