
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTBESKRIVELSE 

FASTLÆGGELSE AF NATURLIGE BAGGRUNDSKONCENTRATIONER FOR 

MILJØFARLIGE FORURENENDE STOFFER I DANSKE FERSKE OG MARINE 

VANDOMRÅDER  



 
  

 

1 OPGAVEBESKRIVELSE 

1.1 Baggrund for opgaven 

Projektet har til formål at fastlægge naturlige baggrundskoncentrationer for en række metaller og 

PAH’er, der indgår i overvågningsprogrammet NOVANA for danske ferske og marine vandområder.  

Til brug for udarbejdelsen af vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 ønsker Miljøstyrelsen 

mere viden om naturlige baggrundskoncentrationer af i alt 13 miljøfarlige forurenende stoffer: de 11 

metaller arsen, barium, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel, sølv, vanadium og zink samt de 

to PAH’er benz(a)pyren og fluoranthen i danske ferske og marine vandområder. Ved naturlige 

baggrundskoncentrationer skal i dette projekt forstås de koncentrationer af de miljøfarlige forurenende 

stoffer, som ville findes naturligt i danske ferske og marine vandområder, hvis vandområderne var fri 

for nuværende eller tidligere tilførsel af stofferne fra menneskelig aktivitet. 

I bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål er et eller flere miljøkvalitetskrav for en række 

metaller fastsat som en koncentration tilføjet den naturlige baggrundskoncentration. Ligeledes er det i 

bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning fastsat, at der for visse metaller ved vurdering af 

overvågningsresultater kan tages hensyn til de naturlige baggrundskoncentrationer, hvis disse gør det 

umuligt at overholde det relevante miljøkvalitetskrav. 

Naturlige baggrundskoncentrationer er i dag kun fastlagt for et mindre antal metaller i danske 

overfladevandområder. Der er behov for at fastlægge naturlige baggrundskoncentrationer for et 

yderligere antal miljøfarlige forurenende stoffer, således at sådanne koncentrationer i større omfang kan 

indgå ved tilstandsvurderingen, hvor overvågningsresultater holdes op mod de fastsatte 

miljøkvalitetskrav.  

Med fastlæggelse af naturlige baggrundskoncentrationer for yderligere 13 miljøfarlige forurenende 

stoffer vil projektet kunne understøtte vurderingen af miljøtilstanden i overfladevandområderne og 

tilrettelæggelsen af vandplanlægningen for den kommende planperiode samt miljømyndighedernes 

administration af regler om udledning af spildevand. 

1.2 Opgavens indhold 

 I projektet ønskes fastlagt naturlige baggrundsniveauer for følgende 13 miljøfarlige forurenende 

stoffer, der indgår i overvågningsprogrammet: arsen, barium, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, 

nikkel, sølv, vanadium, zink, benz(a)pyren og fluoranthen.  

De naturlige baggrundskoncentrationer af stofferne ønskes fastlagt for de tre matricer vand, sediment 

og biota. Hvor det er relevant, skal desuden den geografiske variation (som udgangspunkt Øst- og 

Vestdanmark) så vidt muligt beskrives. Baggrundsniveauer fra OSPAR og HELCOM skal inddrages, 

hvor det er relevant. 

1.3  Krav til opgavens udførelse 

Projektet påtænkes udelukkende udført som en regneteknisk analyse på baggrund af eksisterende data 

og viden. 



 
  

 

Leverandøren skal i sin metodebeskrivelse forholde sig til fremgangsmåderne for bestemmelse af 

baggrundsniveauer beskrevet i Technical Guidance Document no. 27 under den fælles 

implementeringsstrategi for Vandrammedirektivet: Technical guidance for deriving environmental quality 

standards (Technical Report – 2011 - 055). 

1.4 Formål og succeskriterier 

Leverancen omfatter naturlige baggrundsværdier for de elleve metaller og to PAH’er i danske ferske og 

marine vandområder. Resultaterne af projektet præsenteres i en projektrapport ledsaget af en tabel i 

Excel-format. Der skal så vidt muligt for hver af matricerne vand, sediment og biota ske en beregning 

af den naturlige baggrundskoncentration for hvert af de af projektet omfattede miljøfarlige forurenende 

stoffer. I det omfang, det er muligt, skal der foretages en geografisk differentiering i beregninger og 

resultater (som udgangspunkt Øst- og Vestdanmark). 


