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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 den november 2009. 
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English Summary and conclusions 

Environmental water quality standards (EQS) for vanadium 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). Since no statistically significant difference was identified between 

data from freshwater and saltwater organisms the two datasets were combined. The combined 

dataset included short-term data for 34 species covering 10 higher taxonomic groups as well as 

chronic studies for 7 species covering 3 higher taxonomic groups (appendix A). Therefore statistical 

extrapolation techniques were employed to derive MAC while PNECwater was derived using the 

assessment factor method. 

 

The lowest chronic effect value was a NOEC of 0.041 mg V/L for growth in fish larvae (Jordanella 

floridae). An assessment factor of 10 was applied for both freshwater and saltwater resulting in an EQSwater 

of 4.1 g/L.  

 

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

the EQS to the background level of vanadium in water. No upper limit for the EQS could be 

established since PNEChh.w was lower than the natural background concentration.   

 

Concerning the MAC an assessment factor of 5 were used on the HC5 yielding a MAC of 57.8 g 

V/L.  

 

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

contaminated fish and shellfish. From a TDI of 2 g/kg bw/day this yielded a biota criterion of 122 

g V/kg ww.  

  

Finally a sediment criterion was calculated from the equilibrium partitioning method using a log Kp 

of 3.76. This gave an EQSsediment of 23.6 mg V/kg dw. Since this criterion is lower than natural 

background concentrations in many types of sediment, an added approach is used i.e. adding the 

EQS to the background level of vanadium in sediments. 

 

 

EQS for dissolved vanadium in saltwater and freshwater 

EQSwater 4.1 g V/L added 

MAC 57.8 g V/L 

EQSbiota 122 g V/kg ww 

EQSsediment 23.6 mg V/kg dw added 
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1 Indledning 

Identiteten af metallisk vanadium fremgår af tabel 1.1. 

 

Vanadium (CAS nr. 7440-62-2) er et blødt sølvgråt metal der kan findes på forskellige 

oxidationstrin: -1, 0, +2, +3, +4, og +5. Kommercielt er vanadium pentaoxide (V2O5, CAS nr. 1314-

62-1) den vigtigste form. Grundstoffet er vidt udbredt og det bliver primært udvundet i miner i 

Sydafrika, Rusland og Kina. Ved smeltning af jernmalm fremkommer vanadium slagge, som 

indeholder vanadium pentaoxid, som bruges til at producere vanadium metal.  

 

Vanadium anvendes i visse typer af stållegeringer. Disse meget hårde legeringer anvendes bl.a. i 

armerede biler, flykonstruktioner og rumteknologi. Vanadium anvendes endvidere i den kemiske 

industri som katalysator i produktionen af anti-fouling maling og andre typer af kemiske produkter. 

Udslip til miljøet kan forekomme fra varmeværk med forbrænding af fossile brændstoffer og fra 

stålindustrier, der producerer vanadium/stål legeringer (RIVM 2005). Tabel 1.2 viser en oversigt 

over almindeligt forekommende uorganiske vanadiumforbindelser.  

 

 

 

 Tabel 1.1. Identitet af vanadium 

IUPAC navn Vanadium 

Strukturformel V 

CAS nr. 7440-62-2 

EINECS nr. 231-171-1 

Kemisk formel V 

SMILES V 

  

 

 

 

 Tabel 1.2. Uorganiske vanadiumforbindelser 
Stof Cas nr. 

Vanadium, V 7440-62-2 

Vanadium pentoxid, V2O5 1314-62-1 

Natrium meta vanadat, NaVO3 13718-26-8 

Natrium ortho-vanadat, Na3VO4 13721-39-6 

Ammonium meta-vanadat, NH4VO3 7803-55-6 

Vanadium oxytri-chlorid, VOCl3 7727-18-6 

Vanadyl sulfat, VOSO4 27774-13-6 

Vanadyl oxydi-chlorid, VOCl2 10213-09-9 

Vanadium trioxid, V2O3 1314-34-7 
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2 Fysisk kemiske egenskaber 

De fysisk kemiske egenskaber for vanadium fremgår af tabel 2.1.  

 

Metallisk vanadium er stort set uopløseligt i vand, men mange af vanadiumforbindelserne er 

letopløselige. Eksempelvis har vanadiumpentaoxid (V2O5) en vandopløselighed på 8 g/L (IPCS 

2001). Vanadium har en log Kp.suspended solids på 3,76. Denne værdi er et geometrisk gennemsnit af 

flere forskellige målte værdier i miljøet (RIVM 2005). Det vurderes derfor, at vanadium har en 

forholdsvis høj affinitet for at blive bundet til sediment og organiske partikler i vandsøjlen. 

 

  

 

 Tabel 2.1. Fysisk kemiske egenskaber for vanadium 

Parameter Værdi Reference 

Molekylevægt, Mw (g∙mol-1) 50,9  

Smeltepunkt, Tm 

(ºC) 

1890 IUCLID 2000 

Kogepunkt, Tb 

(ºC) 

3380 IUCLID 2000 

Damptryk, Pv 

(Pa) 

-  

Henry’s konstant, H 

(pa∙m3∙mol-1) 

-  

Vandopløselighed, Sw 

(mg∙L-1) 

Uopløselig IUCLID 2000 

Partikel/vand 

fordelingskoefficient, Kp 

(L∙kg-1) 

5754 RIVM 2005 
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3 Skæbne i miljøet 

3.1 Nedbrydelighed 

Vanadium er et grundstof og er således ikke nedbrydeligt. 

 

3.2 Bioakkumulering 

Der findes et enkelt bioakkumuleringsstudie med fisk (Cyprinus carpio) med BCF værdier mellem 

3,4 og 14 (NITE, 2006). Forsøget blev udført med vanadium pentaoxid. RIVM (2009) har anvendt 

en BAF på 172 for muslingen (Unio pictorum) til udregning af fødekædeeffekter, det er dog uklart 

hvordan denne værdi er fremkommet, da baggrundsmaterialet udelukkende forefindes på hollandsk.  

 

Vanadium vurderes på dette spinkle materiale at have et lavt potentiale for bioakkumulering.  

 

3.3 Naturlig forekomst 

I akvatiske miljøer findes vanadium primært som vanadatforbindelserne HVO2
4- og VO3-. 

Vanadium i overfladevand er ikke en del af overvågningsprogrammet NOVANA og der er derfor 

kun fundet sparsomme oplysninger om naturlige baggrundskoncentrationer i overfladevand i 

Danmark. 

Der er indhentet informationer fra GEUS med hensyn til målinger af vandium i grundvand. Ud af 

2550 målinger er hovedparten angivet til at være lavere end analysegrænsen. Målingerne er dog 

analyseret ved forskellige laboratorier og der er angivet forskellige analysegrænser varierende fra 

0,5 g/L og ned til 0,003 g/L. Middelværdien er 1,0 g/L, hvilket dog er en overvurdering idet et 

stort antal målinger under analysegrænsen er medtaget med værdien 0,5 g/L. Målingerne fordeler 

sig således: 

 0,7 % af målingerne er >10 g/L 

 15 % af målingerne er > 1 g/L og ≤ 10 g/L 

 84 % af målingerne er ≤ 1 g/L 

 

I en rapport fra Miljøstyrelsen er typiske baggrundskoncentrationer af vanadium angivet for 

ferskvand, saltvand, sediment, jord og jordskorpe (tabel 3.1). Intervallet for ferskvand er dog for 

bredt til, at det kan anvendes som baggrundskoncentration i forhold til vandkvalitetskriteriet.  

 

Tabel 3.1. Typiske koncentrationer af vanadium i miljøet. Data fra MST (2004b) 

Koncentrationer  Ferskvand 

(µg/L) 

Saltvand 

(µg/L) 

Sediment 

(mg/kg) 

Jord 

(mg/kg) 

Jordskorpe 

(mg/kg) 

Typisk 

baggrunds- 

koncentration 

0,01 - 20 0,9 - 2,5 105 3 - 500 160 
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I Foregs Geochemical atlas of Eurpoe er angivet værdier for målinger i Europa (tabel 3.2). Her er 

fundet en middelværdi i overfladevand på 0,829 g/L og en 90 percentil på 1,66 g/L. 

 

Tabel 3.2. Typiske koncentrationer af vanadium i miljøet. Data fra Foregs (2009) 

Media  Parameter  Unit  Count  Minimum  Median  Mean  
Standard 

deviation  

Percentile 

90  
Maximum  

Water  V  µg/l  807  <0.05  0.46  0.829  1.46  1.66  19.5  

Stream 

sediment  
V  mg/kg  852  <2.0  62.0  68.3  44.6  122  407  

Stream 

sediment  
V (AR)  mg/kg  845  4.00  29.0  33.0  24.0  55.0  306  

Floodplain 

sediment  
V  mg/kg  747  <2.0  56.0  59.6  35.3  105  266  

Floodplain 

sediment  
V (AR)  mg/kg  747  3.00  29.0  31.1  16.6  53.0  140  

AR = Aqua regia digestion 

 

Ifølge FOREGS (2009) ligger målinger i ferskvand i Danmark på omkring 0,5 til 2 g/L, hvilket er 

i den høje ende af skalaen i forhold middelværdien for Europa. Målingerne i Danmark ligger i 

omtrent samme område som målinger i det sydlige Sverige, nordvestlige Tyskland og Holland. 

 

I forbindelse med fastsættelse af vandkvalitetskriterium i Holland er den naturlige 

baggrundskoncentration af opløst vanadium for ferskvand bestemt til 0,82 g/L (geometrisk 

middelværdi) (RIVM 2005). De målte værdier i Danmark og Holland er i samme område, men 

datamaterialet er større i Holland. Det vurderes derfor at de 0,82 g/L kan anvendes som 

baggrundskoncentration ved fastsættelse af VKK i Danmark. 

 

Med hensyn til baggrundskoncentrationen i sediment kan værdierne i tabel 3.2 bruges som 

udgangspunkt. Det er dog værd at bemærke, at baggrundskoncentrationerne mange steder i 

Danmark er højere end dem der er angivet som middelværdien for hele EU. 
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4 Giftighedsdata 

4.1 Giftighed over for vandlevende organismer 

Udvalgte effektkoncentrationer over for vandlevende organismer i korttidstests er sammenstillet i 

tabel 4.1. En fuld oversigt over de testede arter, effektkoncentrationer og referencer til 

videnskabelige publikationer findes i bilag A. Der er identificeret akut test data for 24 arter 

dækkende 7 højere systematiske grupper af ferskvandsorganismer og 10 arter dækkende 7 højere 

systematiske grupper for saltvandsorganismer. Da en F-test viste ens varians i de to datasæt, blev de 

sammenlignet med en T-test. Denne viste ingen statistisk signifikant forskel mellem data for 

ferskvandsorganismer og saltvandsorganismer (P=0,21), som derfor behandles samlet. I det samlede 

datasæt indgår akut data for 34 arter dækkende 10 højere systematiske grupper. Der er derved 

tilstrækkelige mængder af data, til at benytte statistiske ekstrapoleringsmetoder til fastsættelse af 

korttidsvandkvalitetskriteriet (KVKK).   

 

Tabel 4.1. Opsummering af giftighed over for vandlevende organismer (udvalgt fra bilag A) 

Systematisk gruppe Antal testede arter 

(antal studier) 

Effektmål Giftighedsinterval (mg∙L-1) 

fra udvalgte studier 

Alger 2 (2) EC50  2,23 - 42 

Protozoer 1 (1) EC50 9 

Hydroider 1 (1) LC50 5,8 

Bløddyr 2 (2) L(E)C50 0,91 - 35 

Ledorme 3 (3) LC50 0,21 – 31,0 

Pighuder 1 (1) EC50 1,08 

Krebsdyr 5 (6) L(E)C50 0,37 - 65 

Insekter 1 (1) LC50 0,22 

Fisk 17 (30) LC50 0,37 - 28 

Padder 1 (1) LC50 0,25 

 

 

Med hensyn til kroniske forsøg er der identificeret data for alger krebsdyr og fisk for ferskvand og 

alger for saltvand. De laveste effektværdier er sammenstillet i tabel 4.2. 

 

 

Tabel 4.2. De laveste NOEC/EC10 værdier fra kroniske tests 

Systematisk gruppe Antal testede arter 

(antal studier) 

Effektmål Laveste NOECC10 

 (mg∙L-1) 

Alger – saltvand  3 (3) EC10, vækst 0,050 

Alger – ferskvand 1 (1) NOEC, vækst 1,20 

Krebsdyr – ferskvand 1 (5) NOEC, reproduktion 0,03 

Fisk – ferskvand  2 (2) NOEC, vækst 0,041 
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Det fremgår af tabel 4.1, at der er relativt stort interval i giftighedsværdier for de enkelte 

systematiske grupper (eksempelvis varierer EC50 værdier for krebsdyr fra 0,37 til 65 mg/L). En del 

af variation kan naturligvis skyldes variation i følsomhed mellem testorganismer, almindelig 

laboratorieusikkerhed etc., men størsteparten af både akutte og kroniske testværdier i den lave ende 

af skalaen stammer fra tidlige livsstadier (dvs. æg eller larver). Eksempelvis har Fichet & Miramand 

(1998) fundet betydeligt lavere effektværdier for larvestadier af marine invertebrater end for voksne 

individer. Forfatterne forklarer denne forskel med, at der kan være afgiftningsmekanismer i voksne 

organismer, som endnu ikke er udviklet i larvestadiet.  

 

Virkningsmekanismerne inkluderer hæmning af forskellige enzymer herunder ATPase, 

fosfortransferase, nuclease og kinase. In vitro studier har desuden vist, at vanadium forstyrrer 

vækstfaktorer i cellerne og ovennævnte in vivo forsøg med invertebratlarver viste teratogene 

effekter efter eksponering med vanadium (Fichet & Miramand 1998). Vanadiumpentaoxid er 

desuden klassificeret som reproduktionsgiftigt i EU (Repr. Cat. 3). Det vurderes derfor, at tidlige 

livsstadier af invertebrater (og muligvis også vertebrater) er mere følsomme over for påvirkninger 

af vanadium end voksne individer. 

 

Den laveste effektværdi er fra et to-generationsstudie med fisken Jordanella floridae, hvor der er 

rapporteret en NOEC på 0,041 mg/L for vækst hos anden generation (Holdway & Sprague 1979). 

Forsøget startede med én uge gamle larver, der blev eksponeret over en periode på 96 dage med 

måling på dødelighed, vækst og reproduktivt udbytte. Forsøgsdyrenes æg blev indsamlet mellem 

dag 71 og 96 hvorefter æg og larver blev eksponeret over en periode på 30 dage med måling af 

dødelighed, klækning, vækst og udviklingsdeformiteter. Forsøget blev udført med kontrol og fire 

testopløsninger i to replikater, hvor hver forsøgsbeholder indeholdt 30 fisk. 

Vanadiumkoncentrationen blev målt to gange om ugen i løbet af testperioden. Endvidere er 

følgende karakteristika af testvandet angivet: Temperatur 25,4 ºC; pH 8,15; opløst ilt 7,4 mg/L og 

hårdhed 347 mg CaCO3/L. Den laveste testkoncentration på 0,041 mg/L medførte en signifikant 

højere vækst i hunnerne fra første generation samt i larverne fra anden generation i forhold til 

kontrolgruppen. De efterfølgende testkoncentrationer på 0,17; 0,48 og 1,5 mg/L medførte alle en 

signifikant lavere vækst hos larverne fra anden generation mens der ikke var statistisk signifikant 

forskel i væksten hos de voksne individer i første generation. Dette stemmer fint overens med, at de 

tidlige livsstadier vurderes at være særligt følsomme over for påvirkninger af vanadium. Forsøget 

vurderes at være troværdigt og tildeles en Klimisch code på 2 hvorved det er velegnet til 

fastsættelse af kvalitetskriterier. 

 

Den højere vækst, der blev observeret ved den laveste testkoncentration på 0,041 mg/L kan have to 

forklaringer. Den ene mulighed er at forsøgsdyrene i kontrolgruppen har været i vanadium 

underskud og derfor udviser lavere vækst end forsøgsdyr udsat for lave vanadiumkoncentrationer 

(vanadium er beskrevet som et essentielt mikronæringsstof for nogle organismer). I det tilfælde 

fastsættes NOEC til 0,041 mg/L. Den anden mulighed er, at den stimulerende effekt ved lave 

vanadiumkoncentrationer skyldes, at forsøgsdyrene er udsat for et lavt stressniveau (tilsvarende 

effekt er observeret ved lave koncentrationer af andre ikke-essentielle metaller). Herved er LOEC = 

0,041 mg/L og NOEC <0,041 mg/L. Det vælges i dette tilfælde, at fastsætte NOEC til 0,041 mg/L 

da det ikke er muligt at udlede, hvilke af de to muligheder, der er skyld i den observerede effekt og 

da der ikke er andre muligheder i forbindelse med at skulle udlede et kvalitetskriterium for 

vanadium, da 0,041 mg/L er den laveste testede koncentration.   
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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 ikke fundet data fra længerevarende studier med oral eksponering af pattedyr.  

 

To studier er citeret i Jelnes (1996), hvor intravenøs injektion af vanadiumpentaoxid har medført 

reproduktions/udviklingseffekter dog uden at der fra disse studier kan uddrages en NOAEL. 

 

Selve grundstoffet vanadium er ikke klassificeret I EU. Vanadiumpentaoxid er klassificeret med 

XN;R20/22 XI;R37 T;R48/23 REP3;R63 MUT3;R68 N;R51/53. 

 

Vanadium og de nævnte vanadiumforbindelser er ikke medtaget på EU’s liste over potentielt 

hormonforstyrrende stoffer. 

 

  

4.4 Giftighed over for mennesker 

Miljøstyrelsen har ikke fastsat en TDI/ADI for vanadium. I den amerikanske database IRIS (2009) 

er der fundet en RfD (svarende til TDI/ADI) på 9 g/kg lgv./d for vanadiumpentaoxid. Dette kan 

omregnes til en TDI på 5 g/kg lgv./d for vanadium. 

 

Der er endvidere fundet en TDI på 2 g/kg lgv./d fastsat af de hollandske myndigheder (RIVM 

2009). De to identificerede TDI værdier ligger forholdsvis tæt på hinanden. Den sidstnævnte værdi 

på 2 g/kg lgv./d er valgt til udregning af fødekædeeffekter (PNECsec.pois og PNEChh). 
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5 Udledning af vandkvalitetskriterium 

5.1 Vandkvalitetskriterium (VKK) 

Ferskvand 

Til fastsættelse af vandkvalitetskriterium for vanadium anvendes NOEC værdien på 0,041 mg/L for 

vækst hos larver af fisken Jordanella floridae. Da der forefindes kronisk data for alger, krebsdyr og 

fisk, kan der ifølge EU (2003) anvendes en usikkerhedsfaktor på 10. Dette giver en PNECferskvand på 

4,1 g/L. Vandkvalitetskriteriet fastsættes som en tilføjet værdi, hvilket vil sige, at den naturlige 

baggrundskoncentration af opløst vanadium skal tilføjes.  

 

Saltvand 

Der er kun kronisk data for en enkelt gruppe af saltvandsorganismer (alger). Der er dog ingen 

signifikant forskel mellem akut data for ferskvand og saltvand hvorved de to dataset er slået 

sammen. Derfor anvendes NOEC værdien på 0,041 mg/L for fisk også til fastsættelse af 

PNECsaltvand. Ifølge EU (2003) anvendes en usikkerhedsfaktor på 100 når der forefindes kronisk 

data fra mindst tre højere systematiske grupper med mindre, datasettet indeholder NOEC værdier 

fra typiske marine grupper (som eksempelvis pighuder). I dette tilfælde forefindes akut data for en 

del marine systematiske grupper (alger, hydroider, havbørsteorme, muslinger, pighuder, krebsdyr 

og fisk) som ikke er mere følsomme end ferskvandsorganismer i korttidstest. Desuden vil 

anvendelsen af en højere usikkerhedsfaktor for saltvandsorganismer medføre, at 

vandkvalitetskriteriet bliver lavere end den naturlige baggrundskoncentration i saltvand. Endeligt er 

der rapporteret en sammenhæng mellem vandets hårdhed og giftigheden af vanadium, hvilket vil 

sige, at giftigheden er højere i blødt vand end i hårdt vand (Douglas & Holdway 1979). Der vælges 

derfor at anvende en usikkerhedsfaktor på 10 for saltvand.  

 

Derved bliver PNECsaltvand = 4,1 g/L. Vandkvalitetskriteriet fastsættes som en tilføjet værdi, 

hvilket vil sige, at den naturlige baggrundskoncentration af opløst vanadium skal tilføjes. 

  

 

5.2 Korttidsvandkvalitetskriterium (KVKK) 

Der er fundet akut data for 34 arter dækkende 10 højere systematiske grupper. Derved kan 

korttidsvandkvalitetskriteriet udledes ved hjælp af SSD (species sensitivity distribution). HC5 er 

udregnet med softwareprogrammet ETX 2.0 (van Vlaardingen et al. 2004). 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. 

 

Ifølge beregninger i ETX 2.0 kan data betragtes som værende normalfordelt. 

 

Herved er HC5: 289 g/L (figur 5.1). 
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Det nedre (95%) og øvre (5%) konfidensinterval:  

HC5.nedre = 136 g/L 

HC5.øvre =  513 g/L 

 

Der anvendes en usikkerhedsfaktor på 5 idet variationen er meget høj i de identificerede L(E)C50 

værdier. Derved bliver KVKK = 57,8 g/L. 

 

 

 
 

 

 

 

5.3 Kvalitetskriterium for sediment (SKK) 

Da der ikke er identificeret data for sedimentlevende organismer udregnes sedimentkvalitetskriteriet 

ved hjælp af ligevægtfordelignsmetoden (equilibrium partitioning method). Her tages der 

udganspunkt i en Kp på 5754 L/kg: 

 

pKVKKSKK   

 

Herved bliver sedimentkriteriet (KVKK) for både ferskvand og saltvand = 23,6 mg/kg dw. 

 

Figur 5.1. Fordeling af log-transformerede L(E)C50 værdier fra 

akutte studier.  
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5.4 Kvalitetskriterium for biota (BKK) 

Der er ingen indikationer på, at vanadium bioakkumuleres i vandlevende organismer. Derved er 

kriterierne ikke opfyldt for at fastsætte et kriterium for biota (BKK). 

 

 

5.5 Kvalitetskriterium for human konsum af vandlevende organismer (HKK) 

Vanadium pentaoxid er klassificeret som reproduktionstoksisk og mutagent kategori 3. Derved er 

kriterierne opfyldt for fastsættelse af kvalitetskriterium til beskyttelse af mennesker ved konsum af 

forurenede fisk og skaldyr. Til udregningerne anvendes en TDI på 2 g/kg lgv./d. 

 

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 = 2 g/kg lgv./d 

Bidrag via fisk o.l.: 2 g/kg lgv./d/10 = 0,2 g/kg lgv./d 

For 70 kg person: 70 kg lgv x 0,2 g/kg lgv./dg = 14 g/d 

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

PNECoral = (14 g/d)/(0,115 kg føde/d) = 122 g/kg føde 

 

Det vil sige, at fisk og skaldyr som anvendes til menneskeføde maksimalt må indeholde 122 g 

V/kg vådvægt. 

 

Det skal hertil nævnes, at der er usikkerheder forbundet med dette resultat, idet det ikke fremgår, 

hvilke data der ligger til grund for den fastsatte TDI på 2 g/kg lgv./d. 

 

For at kunne fastsætte en øvre grænse for vandkvalitetskriteriet og den tilføjede 

baggrundskoncentration laves en udregning af PNEChh.w. 

 

Som det fremgår af afsnit 3.2 er der fundet BCF/BAF værdier på mellem 3,4 og 172. Den højeste 

værdi på 172 for muslinger, er citeret fra en hollandsk rapport, og det har ikke været muligt at finde 

informationer om studiet. Med de få oplysninger om bioakkumulering er datagrundlaget for at 

beregne en øvre grænse for vanadiumkoncentrationen begrænset.   

 

Der anvendes en BAF på 172 i beregningerne fra forsøg med muslinger (Uno pictorum). Der 

anvendes ifølge Miljøstyrelsens vejledning (2004) en BMF1 på 1 og en BMF2 på 1 på baggrund af 

de eksperimentelle bioakkumuleringsstudier. 

 

For ferskvand og saltvand:  

PNEChh.w = PNEC oral/BCF*BMF = 122 g/kg føde / 172 *1= 0,709 g/L  

Da denne værdi i mange tilfælde vil være lavere end den naturlige baggrundskoncentration, kan der 

ikke fastsættes en øvre grænse for VKK.  
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6 Konklusion 

Følgende kvalitetskriterier for vandmiljøet er udregnet for opløst vanadium: 

 

Ferskvand 

Vandkvalitetskriterium VKKferskvand 4,1 g V/L tilføjet 

Korttidsvandkvalitetskriterium KVKKferskvand 57,8 g V/L 

Sedimentkriterium SKKferskvand 23,6 mg V/kg dw tilføjet 

Biotakriterium BKKferskvand 122 g V/kg føde ww 

 

 

Saltvand 

Vandkvalitetskriterium VKKsaltvand 4,1 g V/L tilføjet 

Korttidsvandkvalitetskriterium KVKKsaltvand 57,8 g/L 

Sedimentkriterium SKKsaltvand 23,6 mg V/kg dw tilføjet 

Biotakriterium BKKsaltvand 122 g V/kg føde ww 

 

 

Da VKK og SKK er inden for samme område som den naturlige baggrundskoncentration fastsættes 

disse som tilføjede værdier. Det vil sige at VKK = 4,1 g/L + den naturlige baggrundskoncentration 

af opløst vanadium i vand mens SKK = 23,6 mg V/kg dw + den naturlige baggrundskoncentration 

af vanadium i sediment. Værdierne for baggrundskoncentrationer i afsnit 3.3 kan anvendes i 

udregningen, men der bør så vidt muligt tages hensyn til lokale forhold.  

 

Der er ikke fastsat en øvre grænse for VKK idet PNEChh.w er lavere end den naturlige 

baggrundskoncentration. Det skal desuden nævnes at beregningerne af biotakriteriet og PNEChh.w er 

behæftet med usikkerhed idet den anvendte TDI ikke er kvalitetssikret og der kun findes sparsomme 

oplysninger om BCF/BAF for vanadium. 
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Bilag A 
Giftighed overfor vandorganismer (EC50, NOEC, ECx, PNEC osv.) 

Ferskvandsorganismer 

Akut giftighed   

 Form/salt Målt Varighed Effekt Værdi 

mg/L   

Reference  

Alger       

Scenedesmus quadricauda V2O5 Nej 12 d EC50, vækst 2,23 Fargasova et al. 1999 1 

       

Protozoer       

Tetrahymen pyriformis VOSO4 Nej 36 t EC50, vækst 9,00 Sauvant et al. 1995 1 

       

Ledorme       

Pristina leidyi Na3VO4 Ja 48 t LC50 31,0 Smith et al. 1991 2 

Tubifex tubifex V2O5 Nej 96 t LC50 0,21 Fargasova et al. 1999 4 

       

Krebsdyr       

Crangonyx pseudogracilis NaVO3 Nej 96 t EC50 12,0 Martin & Holdich 1986 2 

Daphnia magna NaVO3 Ja 48 t EC50, ubevægelighed 3,5 Beusen & Neven 1987 2 

Daphnia magna V2O5 Ja 48 t EC50, ubevægelighed 1,45 Kimball 1978 

Hyalella azteca V Nej 7 d LC50 1,03 Borgmann et al. 2005 

       

Fisk       

Brachydanio rerio - - 96 t LC50 4,0 Beusen & Neven 1987 3 

Brachydanio rerio NaVO3 Ja 7 d LC50 2,30 Beusen & Neven 1987 2 

Carassius auratus V2O5 Nej 6 d LC50 4,52 Knudtson 1979 1 

Carassius auratus V2O5 Ja 7 d LC50 4,60 Birge 1978 1 

Carassius auratus VOSO4 Nej 6 d LC50 2,5 Knudtson 1979 3 

Catostomus latipinnis NaVO3 Nej 96 t LC50 11,5 Hamilton & Buhl 1997 3 

Colisa fasciatus VOSO4 Nej 96 t LC50 6,41 Srivastava & Tyagi 1985 1 

Fundulus heteroclitus NH4VO3 Nej 96 t LC50 13,5 Dorfman 1977 4 

Gila elegans - - 96 t LC50 5,3 Hamilton 1995 3 

Gila elegans, juvenile - - 96 t LC50 2,2 Hamilton 1995 3 

Jordanella floridae V2O5 Ja 96 t LC50 11,2 Holdaway & Sprague 1979 1 

Lebistes reticulatus NaVO3 Nej 6 d LC50 0,49 Knudtson 1979 2 

Lebistes reticulatus NH4VO3 Nej 6 d LC50 1,50 Knudtson 1979 2 
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 Form/salt Målt Varighed Effekt Værdi 

mg/L   

Reference  

Lebistes reticulatus V2O5 Nej 6 d LC50 1,10 Knudtson 1979 2 

Lebistes reticulatus VOSO4 Nej 6 d LC50 0,37 Knudtson 1979 2 

Nuria danrica NH4VO3 - 96 t LC50 2,6 Abassi et al. 1993 4 

Oncorhynchus mykiss  V2O5 Ja 96 t LC50 3,4 Stendahl & Sprague 1982 1 

Oncorhynchus tshawytscha  - - 96 t LC50 16,5 Hamilton & Buhl 1990 3 

Pimephales promelas V2O5 Ja 96 t LC50 1,85 Kimball 1978 

Pimephales promelas V2O5 Nej 96 t LC50 13,0 Tarzwell & Henderson 1960 1 

Poecilia reticulata NaVO3 Ja 7 d LC50 3,30 Beusen & Neven 1987 2 

Poecilia reticulata V2O5 Nej 6 d LC50 0,588 Knudtson 1979 1 

Poecilia reticulata VOSO4 Nej 96 t LC50 0,4-1,1 Knudtson 1979 3 

Ptychocheilus lucius, adult - - 96 t LC50 7,8 Hamilton 1995 3 

Ptychocheilus lucius, juvenile - - 96 t LC50 3,8 Hamilton 1995 3 

Salvelinus fontinalis V2O5 Ja 96 t LC50 7,0 Ernst & Garside 1987 1 

Xyrauchen texanus -  - 96 t LC50 8,8 Hamilton 1995 3 

Xyrauchen texanus, juvenile -  - 96 t LC50 3,0 Hamilton 1995 3 

       

Insekter       

Chironomus plumosus, larver V2O5 Nej 96 t LC50 0,22 Fargasova et al. 1998 4 

       

Padder       

Gastrophyne caroliensis V2O5 Ja 7 d LC50 0,25 Birge 1978 1 
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Ferskvandsorganismer 

Kronisk giftighed   
 Form/salt Målt Varighed Effekt Værdi  

mg/L   

Reference  

Alger       

Chlorella vulgaris VOSO4 Nej 120 d NOEC, vækst 1,20 De Jong 1965 1 

       

Krebsdyr       

Daphnia magna V2O5 Ja 28 d NOEC, reproduktion > 0,94 Kimball 1978 

Daphnia magna NaVO3 Nej 23 d NOEC, overlevelse 1,60 Beusen & Neven 1987 2 

Daphnia magna NaVO3 Nej 23 d NOEC, reproduktion 1,90 Beusen & Neven 1987 2 

Daphnia magna V2O5 Nej 97 d NOEC, overlevelse 1,00 Van der Hoeven 1979 2 

Daphnia magna NaVO3 Ja 21 d EC10, reproduktion 1,00 Van Leeuwen et al. 1987 

       

Fisk       

Pimephales promelas, early lifestage V2O5 Ja 28 d NOEC, overlevelse 0,48 Kimball 1978 

Pimephales promelas, early lifestage V2O5 Ja 28 d NOEC, længde 0,12 Kimball 1978 

Pimephales promelas, early lifestage V2O5 Ja 28 d NOEC, vægt 0,24 Kimball 1978 

Jordanella floridae, two generation V2O5 Ja 126 d NOEC, vækst 0,041 Holdway & Sprague 1979 
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Saltvandsorganismer 

Akut giftighed   

 Form/salt Målt Varighed Effekt Værdi  

mg/L   

Reference  

Alger       

Gymnodinium splendens - Nej 48 t EC50, vækstrate 7 – 42 Wilson & Freeburg 1980 1 

       

Hydroider       

Cordylophora caspia V2O5 - 10 d LC50 5,8 Miramand & Ünsal 1978 3 

       

Ledorme       

Nereis diversicolor V2O5 - 9 d LC50 10 Miramand & Ünsal 1978 3 

       

Muslinger       

Crassostrea gigas, larver V2O5 Nej 48 t EC50, klækning 0,91 Fichet & Miramand 1998 4 

Mytilus galloprovincialis V2O5 - 9 d LC50 35 Miramand & Ünsal 1978 3 

       

Krebsdyr       

Carcinus maenus  V2O5 - 9 d LC50 65 Miramand & Ünsal 1978 3 

Artemia salina, larver V2O5 Nej 9 d LC50 0,37 Mirmand & Fowler 1998 4 

       

Pighuder       

Paracentrotus lividus, larver V2O5 Nej 48 t EC50, klækning 1,08 Fichet & Miramand 1998 4 

       

Fisk       

Terapon jarbua V2O5 Nej 96 t LC50 0,62 Krishnakumari et al. 1983 

Limanda limanda NH4VO3 Ja 96 t LC50 28 Taylor 1985 
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Saltvandsorganismer 

Kronisk giftighed  

 Form/salt Målt Varighed Effekt Værdi  

mg/l   

Reference  

Alger       

Dunaliella marina NaVO3 Nej 15 d EC10, vækst 0,34 Miramand 1978 4 

Asterionella japonica NaVO3 Nej 15 d EC10, vækst 0,050 Miramand 1978 4 

Prorocentrum micans NaVO3 Nej 15 d EC10, vækst 0,054 Miramand 1978 4 

 
1Citeret fra US EPA 2009 
2Citeret fra RIVM 1992 
3Citeret fra IPCS 2001 
4Citeret fra RIVM 2005 


