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Forord 

Et kvalitetskriterium i vandmiljøet er det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket der skønnes, at 

der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer.  

 

Miljøstyrelsen (MST) udarbejder på vegne af By- og Landskabsstyrelsen (BLST) kvalitetskriterier 

for kemikalier i vandsøjlen (vandkvalitetskriterium), i sediment og i dyr og planter (biota). 

 

BLST bruger kvalitetskriterierne som det faglige grundlag til at kunne fastsætte miljøkvalitetskrav, 

hvorved der forstås den endelige koncentration af et bestemt forurenende stof i vand, sediment eller 

biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af miljøet og menneskers sundhed.  

 

Metodikken, der anvendes til udarbejdelse af miljøkvalitetskrav er harmoniseret i EU og baserer sig 

på vandrammedirektivet (EU 2000), EU’s vejledning til risikovurdering (”TGD”) (EU 2003), EU’s 

vejledning til fastsættelse af kvalitetskriterier i vandmiljøet (EU 2009) og Miljøstyrelsens 

vejledning til fastsættelse af vandkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 2004). 

 

 

Den sidste litteratursøgning er foretaget november 2009. 
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English Summary and conclusions 

Environmental water quality standards (EQS) for boron was derived as described in the report from 

the Danish EPA: "Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand" 

[Principles for establishment of Water Quality Standards for substances in surface waters] 

(Miljøstyrelsen, 2004). The available dataset included short-term data for 24 species covering 7 

higher taxonomic groups as well as chronic studies for 19 species covering 9 higher taxonomic 

groups (appendix A). Therefore statistical extrapolation techniques were employed to derive 

PNECwater and MAC. 

 

Assessment factors of 4 and 5 were used on the chronic and acute datasets respectively yielding a 

PNECwater of 0.094 mg B/L and a MAC of 2.08 mg B/L. Only limited data were identified for 

saltwater species, but since the natural background concentrations in saltwater is much higher than 

in freshwater it was decided not to use a higher assessment factor for the marine environment. 

Hence the water quality standards for saltwater were set equal to those derived for freshwater.  

 

Due to the variation in natural background concentrations, an ”added approach” is used, i.e. adding 

the WQS to the background level. An upper limit for the EQS was established based on 

PNECsec.pois.w that was calculated as 20 mg B/L. 

 

A criterion for biota was calculated based on protection for human health from consumption of 

contaminated fish and shellfish. From a TDI of 0.09 mg/kg bw/day this yielded a biota criterion of 

5.48 mg B/kg ww.  

  

It was not possible to establish a criterion for sediments due to lack of data for sediment dwelling 

species and lack of suitable Kp values for sediment for the equilibrium partitioning approach. 

 

 

EQS for dissolved boron in saltwater and freshwater 

EQSwater 0.094 mg B/L added 

Upper limit for EQSwater 20.0 mg B/L 

MAC 2.08 mg B/L added 

Biota criterion 5.48 mg B/kg ww 

 

 

 



 5 

1 Indledning 

Identiteten af bor og udvalgte borforbindelser fremgår af tabel 1.1. 

 

Metallisk bor (B) har atomnummer 5 i det periodiske system med en relativ atomvægt på 10,81. Bor 

findes aldrig i ren metallisk form i naturen. Bor forekommer i naturen som borater, der er 

forbindelser af bor og ilt med en struktur, der ligner silikater, dvs. bygget op af enheder, der deler 

ilt. Dog er borater kæde- eller ringpolymere anioner af forskellig kompleksitet. Det mest 

almindelige bormineral er boraks.  Bor anvendes oftest som boraks eller borsyre. Hvis man tilsætter 

syre til en opløsning af boraks (B4O7
2-) udfældes borsyre, som er en svag syre pKa = 9,15 der 

reagerer i vand: B(OH)3 + H2O = B(OH)4- + H+. 

 

Bor anvendes i form af perborat i stort omfang som blegemiddel i vaskemiddel. Borforbindelser 

anvendes også til bl.a. plast, flammehæmmer og kosttilskud. Den betydeligste mængde af forbruget 

af bor forventes at være som blegemiddel. Spildevand og spildevandsslam indeholder derfor høje 

koncentrationer af bor (Miljøstyrelsen 2002). 

 

   
                                                                       

Borforbindelse Formel CAS nr. 

Boraks pentahydrat Na2B4O7 5H2O 12045-88-4/ 3754-41-8 

Boraks (decahydrat) Na2B4O7 10H2O 1303-96-4 

Ulexit Na2O 2CaO 5B2O3 16H2O 1319-33-1 

Colemanit 2CaO 3B2O3 5H2O 1318-33-8 

Natrium perborat tetrahydrat NaBO3 4H2O 10486-00-7 

Natrium perborat monohydrat NaBO3 H2O 10332-33-9 

Borsyre B(OH)3 10043-35-3 

Anhydrous boraks Na2B4O7 1330-43-4 

Boroxid B2O3 1303-86-2 

Bor B 7440-42-8 
 

Tabel 1.1. Bor og udvalgte borforbindelser rangeret efter omtrentlig faldende forbrug (fra IPCS, 1998) 
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2     Fysisk kemiske egenskaber 

De fysisk kemiske egenskaber for bor og udvalgte borforbindelser fremgår af tabel 2.1.  

 

I vand med pH < 7 vil bor fra borsyre og borater normalt være at finde som udissocieret borsyre, 

mens det ved høj pH > 10 vil være at finde som B(OH)4-. I det mellemliggende pH-område vil der 

også dannes vandopløselige polyborationer (B3O3(OH)4-, B4O5(OH)4- og B5O6(OH)4-). Borsyre kan 

ydermere danne komplekser med kulhydrat eller protein. Idet pH i ferskvand normalt vil være en 

del under 10, forventes bor efter udledning som borater eller borsyre hovedsagelig at være tilstede 

som udissocieret borsyre, som vandopløselige polyborat-ioner og i mindre grad som komplekser af 

borsyre og kulhydrat eller protein. Den faktiske fordeling afhænger af koncentrationen og det 

aktuelle pH, men udissocieret borsyre forventes at være den mest almindelige form. De kemiske og 

toksikologiske effekter af de forskellige borater (boraks, boraks pentahydrat, borsyre o.a.) forventes 

at være den samme ved samme bor koncentration og samme pH. Forekommer bor som perborater 

vil effekterne formodentlig være anderledes, da perborater hydrolyserer, hvorved der dannes 

oxiderende hydrogen peroxid og borat (IPCS, 1998).   

 

  
 

Borforbindelse Molvægt Borindhold 

(%) 

Densitet Vandopløselighed 

(mg/L) 

Smeltepunkt 

(ºC) 

Kogepunkt 

(ºC) 

Boraks 

pentahydrat 

291,4 15 1,81  742  

Boraks 

(decahydrat) 

381,4 11 1,73  75  

Ulexit 810,6 13 1,62 Lav opløselighed   

Colemanit 411,1 16 2,42 Lav opløselighed   

Natrium 

perborat 

tetrahydrat 

153,9 7 1,73 23.000   

Natrium 

perborat 

monohydrat 

99,8 11 - 15.000   

Borsyre 61,8 17 1,44 63.500 169  

Anhydrous 

boraks 

201,2 21 2,37  741 1575 

Boroxid 69,6 31 2,46 Lav opløselighed 450 1860 

Bor 10,8 100 2,30 Uopløseligt 2300 3500 

 

Tabel 2.1. Fysisk kemiske egenskaber for bor og udvalgte borforbindelser (fra IPCS, 1998) 
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3 Skæbne i miljøet 

3.1 Nedbrydelighed 

Bor er et grundstof og nedbrydes således ikke. Sorption til sediment forventes at være den eneste 

mekanisme, der kan reducere borkoncentrationen i vand. 

 

 

3.2 Bioakkumulering 

Da bor er et essentielt mikronæringsstof, optages det naturligt af både mikroorganismer og højere 

planter. Bor findes i både dyr og planter og vil i et vist omfang opkoncentreres i f.eks. alger og 

planter, men det forventes ikke, at stoffet vil akkumulere gennem fødekæder (Miljøstyrelsen 2002). 

Undersøgelser har vist, at bor (borater) ikke bioakkumulerer i unge laks (Oncorhychus nerka) og 

juvenile stillehavsøsters (Crassostrea gigas) (IPCS, 1998).  Udissocieret borsyre har en log Kow på 

0,175. Bor vurderes derfor for at have et lavt potentiale for bioakkumulering. 

 

3.3 Naturlig forekomst 

Størstedelen af det bor, der findes på Jorden, forekommer i havet på formen B(OH)4
- med en 

gennemsnitlig koncentration på 4,5 mg B/L (IPCS, 1998). I ferskvand er der i Europa målt 

koncentrationer på 0,001-2 mg bor/L, med typiske gennemsnitskoncentrationer under 0,6 mg/L. Ud 

af i alt 525 danske grundvandsprøver var koncentrationen mindre end eller lig 0,3 mg B/L i 92,2 % 

af prøverne, mens den var større en 1 mg B/L i 0,4 % af prøverne. Grænseværdien for drikkevand er 

1 mg/L (Drikkevandsdirektivet). Ifølge Foregs (2009) er koncentrationen målt i danske vandløb 

typisk mellem 10 og 50 g/L, men datamaterialet er begrænset.   

 

Typisk baggrundskoncentration af bor i miljøet. Data fra Miljøstyrelsen (2002) 

Koncentrationer  Ferskvand 

(µg/L) 

Saltvand 

(µg/L) 

Sediment 

(mg/kg) 

Jord 

(mg/kg) 

Jordskorpe 

(mg/kg) 

Typisk 

baggrunds- 

koncentration 

7 - 500 4440 100 2 - 270 10 
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4 Giftighedsdata 

4.1 Giftighed over for vandlevende organismer 

En fuld oversigt over de testede arter, effektkoncentrationer og referencer til videnskabelige 

publikationer findes i bilag A. 

 

Der er ikke identificeret forskel i giftighed mellem de forskellige vandopløselige uorganiske 

borforbindelser, med undtagelse af perboraterne, der er en faktor 20 til 436 gange mere giftige på 

grund af dannelsen af hydrogenperoxid (RIVM, 1999). Da vandkvalitetskriteriet omhandler 

giftighed af den opløste bor ion, er effektkoncentrationer for perborater ikke medtaget i denne 

vurdering.   

 

Der forefindes en forholdsvis stor mængde af giftighedsdata for ferskvandsorganismer. Med hensyn 

til korttidstests er der fundet L(E)C50 værdier for 24 arter fordelt på 7 højere systematiske grupper 

(alger, karplanter, protozoer, krebsdyr, insekter, fisk og padder). L(E)C50 værdierne har en relativ 

stor spredning (fra 3 til 1400 mg B/L), men det er ikke muligt fra de foreliggende data at udpege 

specielt følsomme organismegrupper. Den store spredning i effektkoncentrationerne kan have andre 

årsager end varierende sensitivitet i testorganismerne. Flere abiotiske faktorer kan påvirke 

giftigheden af bor. Eksempelvis er giftigheden af bor over for fisk generelt lavere i hårdt vand end i 

blødt vand (RIVM, 1999). Der kan dog ikke udledes en egentlig korrelation fra de foreliggende 

data. Med hensyn til data fra kroniske tests, er der NOEC eller EC10 værdier for 19 arter fordelt på 9 

højere systematiske grupper (bakterier, blågrønalger, alger, karplanter, protozoer, krebsdyr, 

insekter, fisk og padder). Værdierne har en spredning på 0,2 til 50 mg/L. Datasættet er af en 

størrelse, hvor der kan anvendes artsfølsomhedsfordeling (SSD) til udledning af kvalitetskriterier 

for vandmiljøet. Miljøstyrelsen har ikke foretaget kvalitetssikring af de enkelte studier. Da 

kvalitetskriterierne for bor fastsættes på baggrund af artsfølsomhedsanalyse og ikke ekstrapolering 

fra et enkelt nøglestudie, tillægges hvert enkelt studie mindre vægt, hvorved usikkerheden ved at 

inddrage ikke-kvalitetssikrede studier er mindre. Det skal dog nævnes, at hovedparten af studierne 

er kvalitetssikrede i forbindelse med fastsættelse af kvalitetskriterium for bor i Holland (RIVM, 

1999).  

 

Der foreligger meget sparsomme oplysninger om giftigheden af bor over for saltvandsorganismer, 

som er begrænset til to akutte studier med krebsdyr og to akutte studier med fisk. Da den naturlige 

totale baggrundskoncentration af bor er langt højere i saltvand end i ferskvand må det antages, at 

saltvandsorganismer er evolutionært tilpassede til højere borkoncentrationer og dermed mindre 

følsomme end ferskvandsorganismer (denne antagelse er dog baseret på at koncentrationerne af 

tilgængeligt opløst bor også er højere i saltvand end i ferskvand). Det fremgår dog ikke af de fire 

udførte tests med saltvandsorganismer, at disse skulle være mindre følsomme end 

ferskvandsorganismerne. RIVM (1999) forklarer dette med, at testvandet formentligt indeholder 

baggrundskoncentrationer af bor i størrelsesordenen mg/L, og at den reelle eksponering af 

saltvandsorganismerne derfor er højere end angivet ved de nominelle koncentrationer. 
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Der udarbejdes derfor et fælles vandkvalitetskriterium for saltvand og ferskvand – uden brug af 

yderligere standardusikkerhedsfaktorer for saltvand. De fire akutte værdier for saltvandsorganismer 

medtages ikke i vurderingerne på grund af ovenstående usikkerheder. 

 

 

4.2 Giftighed over for sedimentlevende organismer 

Der er ikke fundet giftighedsdata for sedimentlevende organismer. 

 

 

4.3 Giftighed over for pattedyr og fugle 

Der er beskrevet en del kroniske studier med rotter, mus, kaniner og hunde i IPSC (1998). Den 

laveste LOAEL (foster vægt) er 13,3 mg bor/kg lgmv hos rotter. NOAEL for de samme effekter hos 

rotter er 10 mg bor/kg lgv. pr. dag. Denne NOAEL er fastsat på baggrund af flere studier bl.a. Price 

et al. (1996). Derudover er der beskrevet forsøg med gråænder (Anas platyrhynchos), hvor væksten 

af ællinger blev hæmmet ved et fødeindtag på 30 og 300 mg bor/kg, og overlevelse blev reduceret 

ved 1000 mg/kg (IPCS, 1998). 

 

De to laveste NOAEL værdier er 9,0 mg B/kg lgv./d for testikulære effekter hos hunde (2 års 

varighed) og 9,6 mg B/kg lgv./d for udviklingseffekter hos rotter (Nielsen, 2000).  

 

 

Tabel 4.2 Giftighed over for fugle 

Organisme- 

gruppe 

Latinsk navn LD50 

(mg/kg) 

LC50 

(mg/kg 

fodder) 

NOEL/NOEC 

(mg/L) 

Forbindelse Reference 

fugle 

(vagtel) 

Colinus 

virginianus 

10.000  

(8 dage) 

   B8Na2O13 Miljøstyrelsen 

2002 

fugle 

(gråand) 

Anas 

platyrhynchos 

10.000  

(8 dage) 

   B8Na2O13 Miljøstyrelsen 

2002 

fugle 

(vagtel) 

Colinus 

virginianus 

 >983  

 (5 

dage) 

 B EU 2008 

fugle 

(gråand) 

Anas 

platyrhynchos 

 > 2100 

(5 

dage) 

 B EU 2008 

fugle 

(gråand) 

Anas 

platyrhynchos 

   100 - 400  

(9 uger)* 

B Miljøstyrelsen 

2002 

 

 

NOAEL-værdien på 9 mg B/kg lgv./dag kan anvendes til beregninger af fødekædeeffekter. 
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4.4 Giftighed over for mennesker 

En del borforbindelser er klassificerede som reproduktionsskadende. Metallisk bor er dog ikke 

klassificeret. I bilag B findes en oversigt over EU klassificeringer for borforbindelser. 

 

Borsyre er medtaget på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer (EU 2006). Den 

NOAEL værdi, der anvendes til beregninger af fødekædeeffekter er baseret på testikulære effekter, 

og de hormonforstyrrende egenskaber er således medtaget i udregningerne.   

 

På baggrund af NOAEL værdien på 9 mg/kg lgv./d er der fastsat en TDI på 0,09 mg/kg lgv./d 

(Nielsen, 2000). Denne er anvendt til at udregne et drikkevandskvalitetskriterium på 315 g/L. 
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5 Udledning af vandkvalitetskriterium 

5.1 Vandkvalitetskriterium (VKK) 

Ferskvand 

Der findes tilstrækkelige mængder af kroniske data til at anvende statistiske ekstrapoleringsmetoder 

til fastsættelse af vandkvalitetskriterium for ferskvand. Til dette formål er de kroniske NOEC/EC10 

værdier for ferskvandsorganismer i bilag A blevet anvendt. Værdierne er sorteret således, at der kun 

indgår en værdi for hver art i beregningerne. I de tilfælde, hvor der findes mindst tre kroniske 

værdier for den samme art og effekt fra forsøg udført under ens forhold, er den geometriske 

middelværdi anvendt. 

 

De log transformerede data kan betragtes som værende normalfordelt (skævhed = -0,57). 

Middelværdien og standardafvigelsen er henholdsvis 0,93 og 0,81. 

 

HC5 er udregnet fra følgende ligning: 

 

HC5 = 10(x-sd*k) 

 

X = Middelværdien af de log-transformerede effektværdier 

Sd = standardafvigelsen for log transformerede effektværdier 

K = 1,6712; ekstrapoleringskonstant fra Aldenberg & Jaworska (2000), n = 19 

  

Herved kan HC5 udregnes: 377 g/L. 

 

Det nedre (95%) og øvre (5%) konfidensinterval:  

HC5.nedre = 94 g/L 

HC5.øvre = 978 g/L 

 

Der anvendes en usikkerhedsfaktor på 4, idet der foreligger et forholdsvist omfattende materiale, 

hvor variationen i NOEC/EC10 værdier dog er relativt høj. 

 

Herved er PNECferskvand for opløst bor = 94 g/L  
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Saltvand 

Der forefindes kun 4 akutte L(E)C50 værdier for saltvandsorganismer. Da 

baggrundskoncentrationerne af bor generelt er højere i saltvand end i ferskvand antages det, at 

saltvandsorganismer generelt er mindre følsomme over for giftigheden af bor. Derfor anvendes 

PNECferskvand som et konservativt estimat for PNECsaltvand. 

 

PNECsaltvand = 94 g B/L 

 

For både ferskvand og saltvand er PNEC i samme område eller lavere end naturlige 

baggrundskoncentrationer. Derfor fastsættes vandkvalitetskriterierne som tilføjede værdier, således 

at vandkvalitetsskriterierne fastsættes til baggrundskoncentrationen + 94 g B/L. 

 

 

5.2 Korttidsvandkvalitetskriterium (KVKK) 

 

Der findes tilstrækkelige mængder af akutte data til at anvende statistiske ekstrapoleringsmetoder til 

fastsættelse af korttidsvandkvalitetskriterium. Til dette formål er EC50/LC50 værdier for 

ferskvandsorganismer i bilag A blevet anvendt. Værdierne er sorteret således, at der kun indgår en 

værdi for hver art i beregningerne. I de tilfælde, hvor der findes mindst tre kroniske værdier for den 

samme art og effekt fra forsøg udført under ens forhold, er den geometriske middelværdi anvendt. 

 

HC5 er udregnet ved hjælp af samme metode som for det kroniske datasæt. 

 

Figur 5.1. Artsfølsomhedsfordeling. Hvert punkt repræsenterer en log-

transformeret kronisk effektværdi for en af de 19 arter, der indgår i analysen.  
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Herved er HC5: 10,4 mg/L. 

 

Det nedre (95%) og øvre (5%) konfidensinterval:  

HC5.nedre = 4,08 mg/L 

HC5.øvre = 20,2 mg/L 

 

Der anvendes en usikkerhedsfaktor på 5 idet der kun er 7 højere systematiske grupper repræsenteret 

i datasættet. Dette giver et KVKK på 2,08 mg B/L. 

 

 
 

 

 

 

5.3 Kvalitetskriterium for sediment (SKK) 

Der er ingen tilgængelig data for sedimentlevende organismer. Ligevægtfordelingsmetoden kan i 

dette tilfælde ikke anvendes, da der ikke er informationer om Kp for bor i sediment. Der kan derfor 

ikke fastsættes et kvalitetskriterium for sediment. 

 

 

5.4 Kvalitetskriterium for biota (BKK) 

Bor forventes at have et lavt potentiale for bioakkumulering i højere organismer. Der fastsættes 

derfor ikke kvalitetskriterium for beskyttelse i forhold til fødekædeeffekter. Udregningen af 

sekundær forgiftning er udført for at fastsætte en øvre grænse for VKK. 

 

Figur 5.2. Artsfølsomhedsfordeling. Hvert punkt repræsenterer en log-

transformeret akut effektværdi for en af de 24 arter, der indgår i analysen.  
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NOAEL-værdien på 9 mg/kg lgmsv./dag omregnes til en NOEC-værdi ved at anvende en 

omregningsfaktor på 20 for rotteforsøg i flg. EU´s TGD (tabel 22). Ved beregning af PNECoral 

anvendes en usikkerhedsfaktor på 30, da der er tale om et kronisk forsøg. 

 

NOECmammal, food_chr = NOAELmammal, oral_chr*CONV mammal  

= 9 mg/kg lgmsv./dag*20 = 180 mg/kg 

 

PNECoral = NOEC/UF = 180 mg/kg / 30 = 6 mg/kg føde 

 

Der anvendes en BCF på 0,3 i beregningerne fra forsøg med Pimephales promelas og Lepomis 

cyanellus (IPCS, 1998). Der anvendes ifølge Miljøstyrelsens vejledning (2004) en BMF1 på 1 og en 

BMF2 på 1 på baggrund af de eksperimentielle bioakkumuleringsstudier. 

 

For ferskvand og saltvand:  

PNECsec.pois.w = PNEC oral/BCF*BMF = 6 mg/kg føde / 0,3 *1= 20 mg/L  

Denne værdi anvendes som øvre grænse for VKK.  

 

 

5.5 Kvalitetskriterium for human konsum af vandlevende organismer (HKK) 

Da visse borforbindelser er klassificeret som reproduktionsskadende og giftige ved indtagelse, er 

der udregnet et kvalitetskriterium for human konsum af fisk og skaldyr. 

 

Det antages, at bidraget til TDI eller ADI fra fisk eller andre organismer, der lever i vand, højest 

udgør 10 % af føden (TDI/10 eller ADI/10). Desuden antages det, at en gennemsnitsborger på 70 kg 

spiser 115 g fisk eller andre organismer, der lever i vand pr. dag (Miljøstyrelsen, 2004) 

 

TDI = 0,09 mg/kg lgv/dg 

Bidrag via fisk o.l.: 0,09 mg/kg lgv dg/10 = 0,009 mg/kg lgv dg 

For 70 kg person: 70 kg lgv x 0,009 mg/kg lgv dg = 0,63 mg/dg 

En 70 kg person spiser 115 g fisk o.l. føde/dg = 0,115 kg føde/dg 

PNECoral = (0,63 mg/dg)/(0,115 kg føde/dg) = 5,5 mg/kg føde 

 

Det vil sige, at fisk og skaldyr som anvendes til menneskeføde maksimalt må indeholde 5,5 mg 

B/kg vådvægt. 
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6 Konklusion 

Følgende kvalitetskriterier for vandmiljøet er udregnet for opløst bor: 

 

Ferskvand 

Vandkvalitetskriterium VKKferskvand 0,094 mg B/L tilføjet 

Korttidsvandkvalitetskriterium KVKKferskvand 2,08 mg B/L tilføjet 

Biotakriterium BKKferskvand 5,48 mg B/kg 

 

 

Saltvand 

Vandkvalitetskriterium VKKsaltvand 0,094 mg B/L tilføjet 

Korttidsvandkvalitetskriterium KVKKsaltvand 2,08 mg B/L tilføjet 

Biotakriterium BKKsaltvand 5,48 mg B/kg 

 

Øvre grænse 20,0 mg/L 

 

 

Da VKK’erne og KVKK’erne er inden for samme område som den naturlige 

baggrundskoncentration fastsættes disse som tilføjede værdier. Det vil sige at VKK = 0,094 mg/L + 

den naturlige baggrundskoncentration af opløst bor. Værdierne for baggrundskoncentrationer i 

afsnit 3.3 kan anvendes i udregningen, men der bør så vidt muligt tages hensyn til lokale forhold.  

 

Den øvre grænse for VKK er fastsat på baggrund af effekter via sekundær forgiftning. 
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Bilag A 
Giftighed overfor vandorganismer (EC50, NOEC, ECx, PNEC osv.) 

Ferskvandsorganismer 

Akut giftighed   

 Salt Målt Varighed Hårdhed  

(mg CaCO3/L) 

Effekt Værdi  

(mg B/L)   

Reference  

Alger        

Scenedesmus subspicatus - - 72 t - EC50 34 Guhl, 1996 2 

Pseudokirchneriella subcapitata  Na2B4O7 Nej 96 t - EC50 15,4 Hickey et al., 1991 4 

        

Karplanter        

Myriophyllum spicatum B4O7
2- - 32 d - EC50 40,3 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Lemna minor B - 96 t - EC50 60 Miljøstyrelsen, 2002 

        

Protozoer        

Spirostomum ambiguum H3BO3 Nej 48 t - EC50 364 Nalecz-Jawecki & Sawicki, 1998 4 

        

Krebsdyr        

Ceriodaphnia cf. pulcella H3BO3 Nej 24 t 250 EC50 101 Hickey, 1989 1 

Ceriodaphnia dubia H3BO3 Nej 24 t 250 EC50 181 Hickey, 1989 1 

Daphnia carinata H3BO3 Nej 24 t 250 EC50 268 Hickey, 1989 1 

Daphnia magna H3BO3 Nej 24 t 250 EC50 320 Hickey, 1989 1 

Daphnia magna Na2B4O7 Nej 24 t 272 EC50 73 Bringmann & Kuhn, 1977 1 

Daphnia magna Na2B4O7 Nej 48 t - EC50 141 Maier & Knight, 1991 1 

Daphnia magna H3BO3 - 48 t 150 EC50 133 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Hyalella azteca B Ja 7 d 18 EC50 2,94 Borgmann et al. 2005 4 

Simocephalus vetulus H3BO3 Nej 24 t 250 EC50 123 Hickey, 1989 1 

        

Insekter        

Chironomus decorus Na2B4O7 Nej 48 t 90 LC50 1376 Maier & Knight, 1991 1 

        

Fisk        

Carassius auratus H3BO3 Ja 72 t 82 LC50 178 Birge & Black, 1977 4 

Catostomus latipinnis H3BO3 Nej 96 t 144 LC50 125 Hamilton & Buhl, 1997 4 

Gambusia affinis Na2B4O7 - 96 t - LC50 408 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Gambusia affinis H3BO3 - 96 t - LC50 978 Raymond & Butterwick, 1992 1 
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 Salt Målt Varighed Hårdhed  

(mg CaCO3/L) 

Effekt Værdi  

(mg B/L)   

Reference  

Gila elegans H3BO3 Nej 96 t 196 LC50 280 Hamilton, 1995 4 

Ictalurus punctatus H3BO3 Ja 120 t 50 LC50 220 Birge & Black, 1977 4 

Ictalurus punctatus H3BO3 Ja 120 t 200 LC50 102 Birge & Black, 1977 4 

Lepomis macrochirus Na2B4O7 - 24 t 84-163 LC50 4,6 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Lepomis macrochirus BF3 - 24 t - LC50 2389 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Micropterus salmoides H3BO3 Ja 11 d 204 LC50 92 Black et al., 1993 4 

Oncorhynchus kisutch Na2B4O7 - 283 t 47 LC50 113 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Oncorhynchus kisutch H3BO3 - 48 t 166 LC50 226 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Oncorhynchus tshawytscha H3BO3 - 96 t - LC50 566 Hamilton & Buhl, 1990 4 

Ptychocheilus lucius H3BO3 Nej 96 t 196 LC50 279 Hamilton, 1995 4 

Xyrauchen texanus H3BO3 Nej 96 t 196 LC50 293 Hamilton, 1995 4 

        

Padder        

Xenopus laevis B(OH)3 Nej 96 t - LC50 552 5 Bantle et al. 1999 4 
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Ferskvandsorganismer 

Kronisk giftighed   
 salt Målt Varighed Hårdhed  

(mg CaCO3/L) 

Effekt Værdi 

(mg B/L)   

Reference  

Bakterier        

Pseudomonas putida Na2B4O7 Nej 16 t 42,5 NOEC, vækst 1040 Bringmann & Kuhn, 1977 1 

Pseudomonas putida - - 16 t - EC10 7,6 ECETOC, 1997 1 

        

Blågrønalger        

Microcystis aeruginosa Na2B4O7 Nej 8 d 28,7 NOEC, vækst 73 Bringmann & Kuhn, 1978 1 

        

Alger        

Scenedesmus quadricauda Na2B4O7 Nej 7 d 28,7 NOEC, vækst 0,58 Bringmann & Kuhn, 1977 1 

Scenedesmus subspicatus NaBO3 - - - EC10 24 ECETOC, 1997 1 

Scenedesmus subspicatus H3BO3 - - - EC10 24 ECETOC, 1997 1 

        

Karplanter        

Elodea canadensis H3BO3 - 21 d - NOEC, fotosyntese 1 Nobel. 1981 2 

Myriophyllum alterniflorum H3BO3 - 28 d - NOEC, fotosyntese 2 Nobel. 1981 2 

Ranunculus penicillatus H3BO3 - 28 d - NOEC, fotosyntese 1 Nobel. 1981 2 

        

Protozoa        

Chilomonas paramaecium Na2B4O7 Nej 48 t 42,3 NOEC, vækst 38 Bringmann & Kuhn, 1980 1 

Entosiphon sulcatum Na2B4O7 Nej 72 t 35,3 NOEC, vækst 1,0 Bringmann, 1978 1 

Uronema pardaczi Na2B4O7 Nej 20 t 35,3 NOEC, vækst 109 Bringmann & Kuhn, 1978 1 

Paramecium caudatum - - 72 t - NOEC, vækst 18 Sprague, 1972 2 

        

Krebsdyr        

Ceriodaphnia dubia H3BO3 Nej 14 d 250 NOEC, reproduktion 10 Hickey, 1989 1 

Daphnia magna H3BO3 Ja 21 d 166 NOEC, vækst 27 Lewis & Valentine, 1981 1 

Daphnia magna H3BO3 Ja 21 d 166 NOEC, reproduktion 6 Lewis & Valentine, 1981 1 

Daphnia magna H3BO3 Ja 21 d 148 NOEC, dødelighed 29 Gersich, 1984 1 

Daphnia magna H3BO3 Ja 21 d 148 NOEC, vækst+repr 6,4 Gersich, 1984 1 

Daphnia magna - - - - NOEC 10 ECETOC, 1997 1 
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Daphnia magna H3BO3 Nej 14 d 250 NOEC 18 Hickey, 1989 1 

        

 salt Målt Varighed Hårdhed  

(mg CaCO3/L) 

Effekt Værdi 

(mg B/L)   

Reference  

Insekter        

Chironomus decorus  Na2B4O7 Nej 96 t 90 NOEC, vækst 10 Maier & Knight, 1991 1 

        

Fisk        

Oncorhynchus mykiss, early life stage H3BO3 Ja 32 d 197 EC10, teratogenese 0,19 3 Black et al., 1993 1 

Oncorhynchus mykiss, early life stage H3BO3 Ja 32 d 197 EC10, teratogenese 0,57 3 Black et al., 1993 1 

Pimephales promelas, early life stage H3BO3 - 30 d 38-46 NOEC, vækst 14 Raymond & Butterwick, 1992 1 

        

Padder        

Ambystoma jeffersonian - - - - NOEC, teratogenese 49,5 Laposata & Dunson, 1998 

Ambystoma maculatum - - - - NOEC, teratogenese 49,5 Laposata & Dunson, 1998 

Rana sylvatica - - - - NOEC, teratogenese 49,5 Laposata & Dunson, 1998 

 
Saltvandsorganismer 

Akut giftighed   

 salt Målt Varighed Salinitet (‰) Effekt Værdi 

(mg/L)   

Reference  

Krebsdyr        

Americamysis bahia H3BO3 - 48 t  LC50 138 Marcussen & Yurk, 1990 4 

Litopenaeus vannamei H3BO3 - 48 t 20 LC50 219 Li et al., 2008 

        

Fisk        

Limanda limanda Na2B4O7 - 96 t 34 LC50 74 Raymond & Butterwick, 1992 1 

Oncorhynchus kisutch Na2B4O7  96 t 28 LC50 40 Raymond & Butterwick, 1992 1 

 
1Citeret fra RIVM (1999) 

2Citeret fra IPCS (1998) 

3Flere andre kroniske værdier for O. mykiss er citeret i RIVM (1999). Disse værdier er ikke medtaget da de originale 

studier ikke har været tilgængelige, og da der mangler informationer om eksempelvis effektendepunkter. De to angivne 

værdier for O. mykiss er for to forskellige stammer. 
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4Citeret fra ECOTOX 2009 

5Geomean af fem værdier fra fem forskellige laboratorier 

Bilag B 
Harmoniseret klassificering af borforbindelser (fra den Europæiske Unions Tidende 5.9.2009 – L 235) 
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