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1 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 

Der er gennemført en miljøvurdering af udsivende grundvand fra Kærgård Plantage.  

 

Undersøgelsen har omfattet følgende: 

 

1. En vurdering baseret på toksiciteten af de enkelte stoffer, der er i vandet, herunder 

undersøgelse af toksicitet af stoffet sulfanilsyre (CAS nr. 121-57-3) over for vandle-

vende organismer 

 

2. En vurdering baseret på undersøgelse af toksiciteten af den komplekst forurenede 

grundvandsprøve udtaget nedstrøms depotet i Kærgård Plantage 

 

Vurderingen er i begge tilfælde baseret på en beregning af den fortyndingsfaktor, som 

kræves for at få fortyndet til et niveau, der skønnes sikkert for miljøet.  

 

Når grundvandsprøven vurderes på basis af de enkeltstoffer, som indgår i amtets måle-

program, tages der udgangspunkt i eksisterende eller beregnede vandkvalitetskriterier 

(VKK) for hvert stof. I tidligere undersøgelser er en væsentlig stofgruppe som sulfon-

amider vurderet samlet på basis af vandkvalitetskriterier for sulfadiazin (VKK = 4,6 

µg/l). Da sulfanilsyre udgør ca. 75% af gruppen og skønnes betydeligt mindre giftig, er 

der gennemført økotoksikologiske test på DHI, og for sulfanilsyre resulterer disse test i 

et VKK på 280 µg/l. Desuden er der gennemført litteratursøgning og udarbejdet VKK 

for litium og stofgrupperne kresoler og barbiturater. Med anvendelse af de målte kon-

centrationer i grundvandsprøven og VKK for de i alt 14 enkeltstoffer er der opstillet 

følgende scenarier for den fortynding i vandmiljøet, hvor der ikke er risiko for toksiske 

effekter: 

 

1. Worst-case scenarium 

Vandkvalitetskriterier for alle 14 stoffer er additive. Det vil sige at ingen effekter 

påvirker hinanden. Dette scenarium fører til, at den nødvendige fortyndingsfaktor 

estimeres til 38.000. 

 

2. Mindst konservative scenarium 

Vandkvalitetskriterier for de 14 stoffer er ikke additive. Det betyder at når det mest 

giftige stofs effekt er fortyndet væk, er al giftighed væk. Dette scenarium fører til, at 

den nødvendige fortyndingsfaktor estimeres til 17.000, som er fortyndingsfaktoren 

for sulfonamider. 

 

Det komplekst forurenede grundvand er vurderet i henhold til Miljøstyrelsens vej-

ledning for fastlæggelse af VKK for en samlet prøve. 

 

3. Samlet prøve scenarium 

De udførte test viser, at den laveste No Observed Effect Concentration (NOEC; 

ækvivalent til EC10) i økotoksikologiske test med en prøve af grundvandet var 0,5 

ml/l og den forventede nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration, 

PNECgrundvand) for grundvandsprøven bliver 0,05 ml/l. Den nødvendige fortyndings-

faktor kan dermed estimeres til 20.000. 
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Det fremgår af de ovenfor beskrevne scenarier, at den nødvendige fortyndingsfaktor, 

der kan sikre, at der ikke er risiko for toksiske effekter fra grundvandet, varierer mellem 

17.000 og 38.000. Der er god overensstemmelse mellem de beregnede fortyndingsfakto-

rer baseret på enkeltstoffer og på test af en samlet prøve. Der er derfor ingen tegn på sy-

nergieffekter, mens en vis additivitet kan forventes. Normal usikkerhed på bestemmelse 

af toksicitet dikterer dog, at disse adderede tal vurderes med en samlet forventet variati-

on på 20-40%. 

 

Miljørisikovurdering 

Fortyndingsforholdene i vandområdet ud for Kærgård Plantage er undersøgt, idet der 

ved hjælp af en numerisk model er givet et overslag på fortyndingen i tre almindeligt fo-

rekommende situationer. Situationerne er valgt således, at de dækker kritiske, men rea-

listisk forekommende situationer med relativ, lav fortynding. 

 

De tre situationer dækker:  

 

 En hypotetisk situation med 1 m høje bølger fra NV uden tidevandsstrøm  

 En situation med både tidevand og bølgestrøm drevet af 1 m høje bølger fra NV 

 En situation uden bølger og med tidevandsstrømme 

 

Det fremgår af resultaterne af undersøgelsen /9/, at VKK for sulfonamider i værste til-

fælde (Lag II udledning i havstokken eller Lag II plus Lag III i havstokken) overskrides 

i et ca. 2 km langt område tæt ved kysten, når strømmen kun drives af tidevand. VKK 

for sulfonamider overskrides umiddelbart over kildepunkterne, når der både er bølge-

strøm og tidevand, mens VKK for sulfanilsyre ikke overskrides.  

 

Hyppigheden af situationen, hvor tidevandsstrømmen er dominerende, kan groft anslås 

ud fra bølgestatistikken for området. Ud for Kærgård Plantage forekommer en situation 

med bølgehøjder mellem 0,5-1,5 m, svarende til den beregnede, ca. 50% af tiden. Min-

dre bølgehøjder forekommer ca. 17% af tiden. Statistikken opgør ikke bølgehøjder min-

dre en 0,5 m, så det må antages, at situationer, hvor kun tidevand er gældende, f.eks. 

med bølger mindre end 20 cm, forekommer væsentligt sjældnere.  

 

Ved estimering af miljørisici er det væsentligt, at vurderingen af usikkerheder indgår. 

De data, som ligger til grund for VKK, er typisk behæftet med 20-40% usikkerhed, 

mens bestemmelsen af feltdata for udledningen er mere usikker. Bestemmelsen af den 

udledning (flux), som ligger til grund for fortyndingsmodellen, er behæftet med en 

usikkerhed på ca. en faktor 2. Samtidig er det ikke sandsynligt, at udledningen er jævnt 

fordelt over hele den vurderede 600 m strækning. Modellen tager ikke højde for disse 

mulige, lokale forskelle i fluxen på strækningen, men selv 100% forskel i udgangskon-

centrationen vil dog kun give anledning til <10% ændring på fortyndingskortets ud-

strækning. 

 

Der gøres opmærksom på, at vurderingerne her er knyttet til miljø og ikke umiddelbart 

er relevante for vurdering af fiskeri eller badeforhold. 
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2 INDLEDNING 

Miljøministeren og amtsborgmesteren for Ribe Amt har den 16. marts 2005 indgået af-

tale om en fælles finansiering af undersøgelser af forureningen i Kærgård Plantage. Af-

talen er indgået på baggrund af en redegørelse fra marts 2005, som er udarbejdet af en 

arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Ribe Amt. 

 

Arbejdsgruppen har indgået aftale med det rådgivende firma COWI om udførelse af de 

nødvendige undersøgelser. 

 

Der er gennemført test og undersøgelser for at støtte en beslutning om iværksættelse af 

afværgeforanstaltninger. Desuden er der erkendt et behov for verificering og forbedring 

af den eksisterende viden om en badeforbudszone, fiskeriet og de økotoksikologiske 

forhold mv., som er gældende ved lokaliteten.  

 

I forbindelse med arbejdet udgives en samlerapport og en række tekniske delrapporter:    

 

Delrapport 1: Jord- og grundvandsforurening ved Kærgård Plantage  

Delrapport 2: Prøvepumpning og in-situ test ved Kærgård Plantage  

Delrapport 3: Grundvandsmodel ved Kærgård Plantage  

Delrapport 4: Treatability Test to Evaluate Remidiation Techniques  

Delrapport 5: Naturlig nedbrydning af jord- og grundvandsforureningen  

Delrapport 6: Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage  

Delrapport 7: Undersøgelse på Esbjerg Vest Renseanlæg  

Delrapport 8: Datarapport  

Delrapport 9: Økotoksikologisk undersøgelse af sulfanilsyre og sulfadiazin samt grund-

vand udtaget den 3. januar 2006 i Kærgård Plantage 

Delrapport 10: Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til 

placering af udsivningen  

Delrapport 11: Miljøvurdering af udsivning ved Kærgård Plantage forår 2006 

Delrapport 12: Konsekvensanalyse for afværgescenarier i forhold til forureningen fra 

Grindstedværkets gruber 

 

Denne rapport er delrapport 11 og omhandler en miljøvurdering af udsivningen ved 

Kærgård Plantage. Rapporten er udarbejdet af DHI – Institut for Vand og Miljø for Ar-

bejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage.  

 

Grindstedværket deponerede i en længere årrække kemisk affald fra produktionen i klit-

terne ved Kærgård Plantage. Det nøjagtige indhold af det deponerede affald er ikke 

kendt. Der er på et tidspunkt foretaget en screening for en række stoffer i det udsivende 

vand, der viste indhold af stoffer, som tidligere ikke var forventet i vandet på baggrund 

af den eksisterende viden. Der vil derfor til stadighed være tvivl om, hvorvidt der findes 

toksiske stoffer i vandet, som der ikke er analyseret for. 

 

Miljøvurderingen baseres på to indfaldsvinkler:  

 

 Vurdering baseret på viden om de enkelte stoffer, der er målt i grundvandet 

 Vurdering af grundvandets toksicitet på basis af økotoksikologiske test med en 

grundvandsprøve udtaget fra en boring nedstrøms depotet i Kærgård Plantage 
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Vandkvalitetskriterier (VKK), der er fastsat ud fra Miljøstyrelsens vejledning
1
, indgår 

som bestemmende parameter i begge de ovennævnte vurderinger.  

 

I vejledningen gives bl.a. anvisning på anvendelse af usikkerhedsfaktorer, når resultater 

af laboratorietest anvendes som grundlag for VKK. Dette sker ud fra en betragtning om, 

at en højere usikkerhedsfaktor er nødvendig, når der indgår få data og data med en rela-

tivt ringe kvalitet med hensyn til at vurdere effekter i miljøet (fx data fra korttidstest 

(akut toksicitet)).  

 

Der skelnes mellem korttidstest, hvor man typisk måler akut toksicitet, fx dødelighed, 

over en periode på få dage, og langtidstest, hvor der måles subkronisk eller kronisk tok-

sicitet, fx reproduktion, over en længere periode (uger). Langtidstest er normalt mere 

følsomme end korttidstest. Resultatet af korttidstest angives almindeligvis som den kon-

centration, hvor der observeres en effekt (fx dødelighed) på 50% af forsøgsorganismer-

ne (Effect Concentration, EC50). Resultatet af langtidstest angives ofte som den højeste 

koncentration, hvor der ikke kan måles nogen effekt (No Observed Effect Concentrati-

on, NOEC). Som udgangspunkt kræves data fra korttidstest med organismer fra tre for-

skellige grupper (alger, krebsdyr og fisk; basisdatasættet), og når disse data findes, divi-

deres den laveste EC50-værdi med en usikkerhedsfaktor på 1000 for at nå frem til VKK 

for ferskvand. Foreligger der derimod resultater i form af flere NOEC-værdier fra læn-

gerevarende test med alle tre grupper af organismer, kan der i stedet anvendes en usik-

kerhedsfaktor på 10. Her i mellem er der en række muligheder for at benytte resultater 

fra kort- eller langtidstest med flere eller færre organismer, men almindeligvis anvendes 

der ikke en usikkerhedsfaktor lavere end 10, hvis der udelukkende foreligger data fra 

laboratorieforsøg. 

 

Effektkoncentrationer for grønalger, blågrønalger, dafnier og fisk angives som EC50, 

EC10 og/eller NOEC-værdier. ECxx angiver den koncentration af et kemisk stof i vandet, 

hvor der er xx % effekt – fx betegner EC10 den koncentration, hvor der observeres en ef-

fekt på 10% af forsøgsorganismerne. NOEC er den højeste koncentration, hvor der ikke 

er observeret effekter. Da EC10-værdier er baseret på organismens respons for hele kon-

centrationsrækken, mens NOEC er bestemt af intervallet mellem to af de testede kon-

centrationer, foretrækkes EC10 som mål for ”nuleffektkoncentrationen”. 

 

Miljøstyrelsens vejledning vedrørende valg af usikkerhedsfaktorer anbefaler, at der som 

udgangspunkt anvendes en faktor 10 for ferskvand, hvor der foruden basisdatasættet er 

(sub)kroniske NOEC-værdier fra test med organismer fra de tre almindelige grupper; 

alger, krebsdyr og fisk. Hvis der er tale om et kemisk stof med en kendt virkemekanis-

me, og en bestemt gruppe organismer må forventes at være mere følsom end de øvrige, 

kan man dog anvende en faktor 10, når der foreligger to NOEC-værdier, hvoraf den ene 

er fra en langtidstest med den organismetype, der er mest følsom.  

 

Vejledningen skelner mellem VKK for ferskvand og saltvand. Ved fastsættelse af VKK 

for saltvand skal anvendes en højere usikkerhedsfaktor med det samme datasæt - typisk 

en faktor 10 højere end for ferskvand, idet der for at anvende lavere usikkerhedsfaktorer 

                                                
1
  Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2004. 76 s. 

http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2004/87-7614-467-4/html, der er baseret på Technical Guidance Document (TGD) in 

Support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and Commission Regulation 

(EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances. Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Coun-

cil concerning the placing of biocidal products on the market. Part II. European Commission. Brussels. 2003. 

http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2004/87-7614-467-4/html


DHI - Institut for Vand og Miljø   

 

ERA/53626-1/2006.11.23   
 

5 

kræves resultater af test med yderligere en organismegruppe. Den organismegruppe, der 

kan supplere de almindelige test med alger, krebsdyr og fisk, skal repræsentere marine 

organismer som fx bløddyr, børsteorme og pighuder.  

 

Vurderingerne af det udsivende grundvand er baseret på resultater af laboratorietest ud-

ført af DHI og på oplysninger fra litteraturen om specifikke stoffer i grundvandet. 

 

Laboratorieundersøgelserne af DHI omfattede test af sulfanilsyre og en grundvandsprø-

ve fra Kærgård Plantage med fire forskellige marine organismer samt en blågrønalge fra 

ferskvand. Toksiciteten af sulfanilsyre blev undersøgt separat, fordi der er fundet meget 

høje koncentrationer af sulfanilsyre i grundvand fra Kærgård Plantage (> 200 mg/l). 

 

De test, der er udvalgt til undersøgelse af toksiciteten af sulfanilsyre og grundvandsprø-

ven, omfatter længerevarende test med marine organismer fra grupperne alger, krebs-

dyr, fisk og børsteorme samt en (ferskvands)blågrønalge, der har ligheder med bakteri-

er. Endvidere er der gennemført test med en marin bakterie (Vibrio fischeri), Micro-

tox®. 

 

Udførelsen af disse test og resultaterne af dem er detaljeret beskrevet og diskuteret i 

rapporten: ”Økotoksikologisk undersøgelse af sulfanilsyre og sulfadiazin samt grundvand 

udtaget den 3. januar 2006 i Kærgård Plantage” /2/.  

 

I nærværende rapport beskrives den miljøvurdering, der er gennemført ud fra resultater-

ne af de ovennævnte test og litteraturoplysninger.  

3 UDTAGNING AF PRØVE AF GRUNDVANDET 

3.1 Prøvetagning 

Prøven blev udtaget af COWI, der oplyser, at den er fra boring 108, filter 3 (14-16 m 

under terræn) og udtaget den 3. januar 2006 om formiddagen. På samme tidspunkt blev 

der udtaget to prøver, én til kemiske analyser og én til biologiske test. 

 

Efter renpumpning blev der under kontinuert flow udtaget følgende prøver: 

 

 kl.12.35: prøve til AnalyCen til måling af ledningsevne  

 herefter 40 liter vand til DHI (8 × 5 l) 

 kl.12.55: prøver til AnalyCen (herunder prøve til måling af ledningsevne)  

 herefter 40 liter vand til DHI (8 × 5 l)  

 kl.13.15: prøve til AnalyCen til måling af ledningsevne 

3.2 Karakterisering 

Den prøve, der blev modtaget på DHI den 4. januar 2006, var gullig med tendens til 

bundfald. Prøven havde en gennemtrængende lugt (også efter opbevaring ved –20°C). 

Prøvens pH var 6,7 og saliniteten var 31‰. 

 

Resultaterne af de kemiske analyser er samlet i bilag A. 
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Der er fundet chlorerede opløsningsmidler, andre opløsningsmidler (som benzen, toluen 

og xylen), en række kvælstofholdige forbindelser (fx anilin, N-phenylacetamid og pyri-

din), sulfonamider (fx sulfadiazin og sulfanilsyre) og barbiturater (amobarbital, barbital, 

butobarbital, pentobarbital og secobarbital) samt litium. 

 

Der er således tale om et stort antal kemiske stoffer, der alle potentielt kan bidrage til 

vandets giftighed. Principielt skulle en vurdering baseret på enkeltstoffer omfatte samt-

lige stoffer, der er fundet i prøven. Dette var imidlertid ikke muligt inden for projektets 

rammer.  

 

Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage har udvalgt 14 stoffer eller stofgrupper, 

som vurderingen skal baseres på. Sulfanilsyre, sulfonamider, barbiturater, vinylchlorid, 

dichlorethylen, tetrachlorethylen, trichlorethylen, benzen, toluen, fenol, kresol, anilin, 

pyridin og litium. For 9 af disse foreligger der VKK, mens der for de resterende 5 (sul-

fanilsyre, sulfadiazin, barbiturater, kresol og litium) er udarbejdet forslag til VKK under 

projektet. 

4 VURDERING AF GRUNDVANDSPRØVEN 

Denne vurdering er baseret på resultater af kemiske analyser af en grundvandsprøve, der 

blev udtaget samtidigt og på samme sted i Kærgård Plantage som den grundvandsprøve, 

der blev brugt til de økotoksikologiske laboratorietest. 

4.1 Principper for vurdering baseret på enkeltstoffer 

Principper for vurdering af spildevand er beskrevet i Miljøprojekt nr. 690 (2002): ”Ud-

ledning af miljøfarlige stoffer med spildevand” /3/.  

 

Her baseres vurderingen af stoffernes kombinerede effekt på den antagelse, at de enkel-

te stoffers bidrag til toksiciteten er additive, og den samlede toksicitet beregnes ud fra 

summen af de enkelte stoffers toksicitetsbidrag.  

 

Risikoen for, at det enkelte kemiske stof medfører toksiske effekter i miljøet, kan be-

regnes som koncentrationen i miljøet (Ci) divideret med stoffets forventede nuleffekt-

koncentration (Predicted No Effect Concentration, PNEC). For en blanding bestående af 

mange stoffer kan den samlede risiko under antagelse af additivitet beregnes som: 

 
(i=1 .. n) (Ci/PNECi) 

 

Hvor: 

 Ci  er koncentrationen af stofferne i = 1..n 

 

PNECi  (Predicted No Effect Concentration) er den forventede nuleffektkon-

centration for stofferne i = 1..n . 

 

En samlet risikokvotient Ci/PNECi > 1 indikerer, at der er risiko for toksiske effekter på 

organismer i miljøet, og en høj risikokvotient indikerer, at der er stor sandsynlighed for, 

at sådanne effekter vil forekomme.  
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Hvis stoffernes farlighed vægtes efter deres VKK, kan den nødvendige fortyndingsfak-

tor for at opnå en risikokvotient på 1 beregnes efter ligningen: 

 

 











i

i

VKK

C
  sfaktorFortynding  

 

4.2 Vurdering af grundvandsprøven baseret på enkeltstoffer 

For otte af stofferne foreligger VKK oplyst af Ribe Amt (bilag B), mens VKK for de 

øvrige stoffer (sulfanilsyre, sulfadiazin (for sulfonamider ekskl. sulfanilsyre), litium, 

kresoler og barbiturater) er udledt i dette projektet. Datablade med dokumentation for 

disse er samlet i bilag C-G. 

 

For de syv af de otte VKK i bilag B er det ikke oplyst, hvorvidt kriterierne er gældende 

for saltvand. Da de bagvedliggende data ikke er oplyst, kan VKK for saltvand ikke 

umiddelbart udledes. Det betyder, at fortyndingsfaktorerne for hvert af disse stoffer kan 

blive forøget med op til en faktor 10, hvis der beregnes VKK for saltvand. For aniliner 

er det oplyst, at VKK gælder for både ferskvand og saltvand /4/. 

 

Vandkvalitetskriterierne for sulfadiazin, barbiturater, kresoler og litium er udelukkende 

baseret på litteraturdata, mens hovedparten af data for sulfanilsyre er tilvejebragt i dette 

projekt. Beskrivelse af de anvendte metoder og resultater foreligger i rapporten ”Økoto-

ksikologisk undersøgelse af sulfanilsyre og sulfadiazin samt grundvand udtaget den 3. ja-

nuar 2006 i Kærgård Plantage” /2/. For naturligt forekommende uorganiske stoffer, i 

særdeleshed i saltvand, ser man ofte, at VKK er lavere end den naturlige koncentration, 

og der gøres opmærksom på, at VKK for litium på 2 µg/l derfor er et ”tilføjet”, dvs. at 

det lægges til den naturligt forekommende middelkoncentration i havvand:180 µg/l + 2 

µg/l = 182 µg/l. Dette er imidlertid stadig betydeligt lavere end den naturlige variation 

af litium i havvand på 170-194 µg/l.  

 

I tabel 4.1 er oplysninger om koncentration i prøven og VKK for hvert af de 14 stof-

fer/stofgrupper samlet, og fortyndingsfaktorer er beregnet for hvert enkelt stof samt for 

prøven som helhed. Med hensyn til litium foreslås det pragmatisk at beregne fortyn-

dingsfaktoren som den nødvendige fortynding af 26 mg/l til det naturlige interval på 24 

µg/l, og dermed er den sat til 1.083. 
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Tabel 4.1 Koncentrationer i grundvandsprøven (Ci) og vandkvalitetskriterier (VKKi) samt for-
tyndingsfaktorer (Ci/VKKi) for de 14 stoffer og stofgrupper, der indgår i vurderingen. 
Enhed: µg/l 

Stofnavn Ci VKKi Ci/VKKi Ref VKK
* 

Sulfanilsyre – saltvand 230.000 280 821 1 

Barbiturater – saltvand 5.010 5 1.002 1 

Kresoler – saltvand 267 1,4 191 1 

Litium – saltvand 26.000 2,0 tilføjet 1.083** 1 

Sulfonamider  
(ekskl. sulfanilsyre) – saltvand 

77.813 4,6 
16.916 

≈ 17.000 
1 

Anilin – saltvand 2.430 0,20 12.150 2 

Vinylchlorid 130 200 0,65 2 

Dichlorethylen 3.239 6 540 2 

Tetrachlorethylen 380 10 38 2 

Trichlorethylen 3.400 10 340 2 

Benzen 2.000 2 1.000 2 

Toluen 2.400 10 240 2 

Fenol 2.500 9,50 263 2 

Pyridin 3.530 1 3.530 2 

Sum   
38.115 

≈ 38.000 
 

* 1: Udledt i dette projekt, se bilag C-G 

2: Oplyst fra Ribe Amt (bilag B) 

** For at fortynde 26 mg/l til det naturlige interval på 24 µg/l foreslås fortyndingsfaktoren pragmatisk sat til 

26.000/24 = 1.083 

 

 

Det fremgår af tabel 4.1, at især fortyndingsfaktoren for sulfonamider har afgørende be-

tydning for vurderingen af fortyndingsfaktoren for den samlede grundvandsprøve. 

Vandkvalitetskriteriet for sulfonamider er beregnet ud fra resultater af test af toksicite-

ten af sulfadiazin over for vandlevende organismer, hvor blågrønalger var de mest føl-

somme (bilag G). Sulfadiazin er et antibiotikum og kan antages at være mere toksisk 

over for blågrønalger (og vandlevende organismer generelt) end andre sulfonamider. 

Anvendelsen af VKK for sulfadiazin kan derfor antages at være et konservativt estimat 

for fastsættelsen af VKK for sulfonamider. Gruppen sulfonamider omfatter 11 forskelli-

ge stoffer, og i grundvandsprøven bidrager sulfanilamid med over halvdelen af den sam-

lede koncentration af sulfonamider. Ved hjælp af QSAR er sulfanilamid tidligere bereg-

net af Miljøstyrelsen til at have en toksicitet, som nærmer sig sulfadiazins. Toksiciteten 

af sulfadiazin over for vandlevende organismer er adskillige størrelsesordener højere 

end toksiciteten af sulfanilsyre. 

 

Den næsthøjeste toksicitet skyldes anilin. Imidlertid er anilin et relativt let nedbrydeligt 

stof, og dets kroniske påvirkning af miljøet vil være betydeligt mindre end sulfonami-

dernes. 

 

Med anvendelse af de målte koncentrationer i grundvandsprøven og VKK for de i alt 14 

enkeltstoffer kan der opstilles scenarier, der fører til forskellige estimater for den for-

tynding i vandmiljøet, der er nødvendig for, at der ikke er risiko for toksiske effekter: 
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1. Worst-case scenarium 

Vandkvalitetskriterier for alle 14 stoffer er additive. Det vil sige, at ingen effekter 

påvirker hinanden. Dette scenarium fører til, at den nødvendige fortyndingsfaktor 

estimeres til 38.000. 

 

2. Mindst konservative scenarium 

Vandkvalitetskriterier for de 14 stoffer er ikke additive. Det betyder, at når det mest 

giftige stofs effekt er fortyndet væk, er al giftighed væk. Dette scenarium fører til, at 

den nødvendige fortyndingsfaktor estimeres til 17.000, som er fortyndingsfaktoren 

for sulfonamider. 

4.3 Vurdering baseret på samlet prøve 

Grundlaget for vurderingen er resultaterne af toksicitetstestene med den samlede grund-

vandsprøve (tabel 4.2).  

 

Det var ikke muligt at anvende Microcystis aeruginosa i test med grundvandsprøven, da 

ferskvandet reagerede med prøven, så der opstod forbindelser, der påvirkede fluore-

scensmålingerne. Derfor blev der alternativt gennemført test med den marine bakterie 

Vibrio fischeri (Microtox®). Denne test kan ikke anses for at være en kronisk test, da 

dens varighed på op til 30 minutter ikke rækker over flere generationer af bakterien.  

 

 
Tabel 4. Oversigt over resultater af test med grundvandsprøve, udført af DHI 

Organisme Parameter, effektmål Varighed 
Grundvandsprøve 

ml/l 

Bakterier (Microtox®)  Hæmning EC50 30 min 43 

Bakterier (Microtox®)  Hæmning EC10 30 min 4,9 

Blågrønalge  Væksthæmning EC50 96 t Ikke muligt 

Blågrønalge Væksthæmning NOEC 96 t Ikke muligt 

Alger Væksthæmning EC50 72 t 5,1 

Alger Væksthæmning EC10 72 t 1,9 

Krebsdyr LC50 48 t 83 

Krebsdyr Reproduktion EC10 22 d 0,5 

Børsteorme Reproduktion EC50 9 d 33 

Børsteorme Reproduktion NOEC/EC10 9 d < 10 

Fisk LC50 96 t 100-300 

Fisk Larveudvikling NOEC/EC10 32 d 3 

 

 

Den laveste L/EC50-værdi fra en korttidstest er fundet i en 72-timers væksthæmningstest 

med algen Skeletonema costatum, EC50 = 5,1 ml/l. Den laveste effektkoncentration fra 

en længerevarende test er fundet i en 22 dages reproduktionstest med det marine krebs-

dyr Acartia tonsa, EC10 = 0,5 ml/l. Der er altså tale om, at den mest følsomme organis-

me i længerevarende test ikke er mest følsom i korttidstest. EC10 (72 t) for Skeletonema 

costatum (1,9 ml/l) er dog af samme størrelsesorden som EC10 (22 d) for krebsdyret 

Acartia tonsa.  

 

Resultater af test med flere antibiotika (herunder sulfadiazin) og sulfanilsyre har vist, at 

krebsdyrreproduktion er en meget følsom parameter, selvom akuttest med krebsdyr ikke 

viser effekter ved lave koncentrationer /6, 7/.  
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Den samlede koncentration af sulfonamider i grundvandsprøven er ca. 78 mg/l (ekskl. 

sulfanilsyre). Det svarer til en koncentration af sulfonamider på 0,039 mg/l eller 39 µg/l 

i en testopløsning med 0,5 ml prøve/l testopløsning, der resulterede i EC10 for Acartia 

tonsa. I en 21-dages krebsdyrreproduktionstest med sulfadiazin fandt Samsøe-Petersen 

et al. /6/, at NOEC var 8,8 mg/l. Denne værdi er langt højere end den beregnede samle-

de koncentration af sulfonamider (ekskl. sulfanilsyre) i 0,5 ml/l, så toksiciteten af 

grundvandsprøven kan ikke (udelukkende) tilskrives denne gruppe stoffer. 

 

Resultatet fra reproduktionstesten med Acartia tonsa (EC10 = 0,5 ml/l) vil blive lagt til 

grund for beregning af PNECgrundvand. 

 

Som illustreret ved betragtningerne over sulfonamidernes mulige bidrag til toksiciteten 

af den samlede prøve, er det ikke muligt på forhånd at vurdere, hvilke(n) gruppe(r) af 

organismer, der eventuelt skulle være den mest følsomme.  

 

Det foreliggende datasæt består af såvel LC50/EC50-værdier som EC10/NOEC-værdier 

fra test med alger, krebsdyr og fisk samt bakterier og børsteorme. Der er således resulta-

ter af test med fem forskellige organismegrupper, men den ene test (med bakterier) kan 

ikke betragtes som længerevarende. De valgte organismer repræsenterer en meget bred 

vifte af forskellige systematiske grupper og forskellig placering i økosystemet. Endvide-

re synes alle grupper at være relativt følsomme over for grundvandsprøven, idet samtli-

ge NOEC/EC10-værdier ligger mellem 0,5 og 10 ml/l. På den baggrund foreslås det at 

anvende en faktor 10 med den laveste effektkoncentration. 

 

Den laveste NOEC (bestemt som EC10) i de økotoksikologiske test med grundvands-

prøven var 0,5 ml/l (se tabel 4.2). Anvendelse af en usikkerhedsfaktor på 10 medfører, 

at den forventede nuleffektkoncentration for grundvandsprøven, PNECgrundvand, bliver 

0,05 ml/l. Da den koncentration, hvor der ikke forventes effekter er 0,05 ml/l, er det 

nødvendigt at fortynde grundvandet 20.000 gange for at opnå en koncentration, hvor der 

ikke forventes uacceptable effekter i miljøet. Den nødvendige fortyndingsfaktor kan 

dermed estimeres til 20.000. 

 

Vurderingen af det komplekst forurenede grundvand er foretaget i henhold til Miljøsty-

relsens vejledning for fastlæggelse af VKK: 

 

3. Samlet prøve scenarium 

Den laveste No Observed Effect Concentration (NOEC; ækvivalent til EC10) i øko-

toksikologiske test med en prøve af grundvandet var 0,5 ml/l (se tabel 4.2), og an-

vendelse af en usikkerhedsfaktor på 10 medfører, at Predicted No Effect Concentra-

tion (PNECgrundvand) = 0,05 ml/l = 50 µl/l. Den nødvendige fortyndingsfaktor for at 

opnå, at risikokvotienten er lig med 1 beregnes fra formlen: 1 l/50 µl. Dette scenari-

um fører til, at den nødvendige fortyndingsfaktor estimeres til 20.000. 

5 FORTYNDINGSBEREGNINGER 

Fortyndingsforholdene i vandområdet ud for Kærgård Plantage er undersøgt, idet der 

ved hjælp af en numerisk model er givet et overslag på fortyndingen i tre almindeligt fo-

rekommende situationer. Situationerne er valgt således, at de dækker kritiske men reali-

stisk forekommende situationer med relativt lav fortynding. 
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De tre situationer dækker:  

 

 En hypotetisk situation med 1 m høje bølger fra NV uden tidevandsstrøm  

 En situation med både tidevand og bølgestrøm drevet af 1 m høje bølger fra NV 

 En situation uden bølger og med tidevandsstrømme.  

 

Undersøgelsen er foretaget med MIKE 21, der er en dybdemidlet strømnings-, bølge- og 

stoftransportmodel. Beregningerne er foretaget ved at udlede en vandmængde på 6,8 l/s, 

svarende til den estimerede udstrømning fra depotet, med en enhedsstofkoncentration. 

Studiet er en fortsættelse af en tidligere udført beregning af fortyndingen ved Kærgård 

Plantage /8/, hvor udledningen var tæt på kystlinien. Her er yderligere tre placeringer 

undersøgt. Der er tale om en følsomhedsanalyse af placeringens betydning, hvor alle 

andre parametre er fastholdt. Resultater af beregningerne er angivet i tabel 5.1. 

 

De fire placeringer af udledningen er: 

 

I Tæt på kysten (fra ref. /8/) 

II Ca. 200 m fra kysten 

III Ca. 400 m fra kysten 

IV Ca. 600 m fra kysten 

 

 
Tabel 5.1 Fortyndingsfaktorer ved udsivningen og syd for denne. Fortyndingsfaktoren er be-

regnet for udsivning tæt på kysten (I) samt henholdsvis 200 meter (II), 400meter 
(III) og 600 meter (IV) fra kysten ved forskellige bølge- og tidevandsforhold.  

Placering af 

udsivning 

Drivende 

kraft 

Fortyndningsfaktor 

ved udsivning 

Fortyndningsfaktor 

2000 m syd for  

udsivning 

Fortyndningsfaktor 

4500 m syd for  

udsivning 

I 

Bølgestrøm 2.500 9.091 12.500 

Tidevand + 

bølgestrøm 
1.695 6.250 11.111 

Tidevand 602 16.667 ∞ 

II 

Bølgestrøm 3.448 14.085 25.000 

Tidevand + 

bølgestrøm 
3.333 16.949 27.027 

Tidevand 2.000 14.925 125.000 

III 

Bølgestrøm 3.125 83.333 333.333 

Tidevand + 

bølgestrøm 
4.000 15.625 43.478 

Tidevand 3.846 21.739 200.000 

IV 

Bølgestrøm 2.174 250.000 500.000 

Tidevand + 

bølgestrøm 
5.882 25.641 58.824 

Tidevand 6.250 27.027 142.857 

 

 

Beregningerne viser, at: 

 

 fortyndingen vokser med udsivningens afstand fra kysten 
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 bølgerne har størst betydning for fortyndingen af stofferne, når udsivningen er tæt på 

land 

 tidevandet fører stoffer fra udsivningen ind i brydningszonen med sydgående bølge-

dreven strøm 

 ved lille bølgepåvirkning føres stofferne mod nord af tidevandet 

 

Vurderingen af toksiciteten over for vandlevende organismer indikerer, at sulfonamider 

er blandt de kritiske stoffer i det forurenede grundvand (et lavt VKK er fastsat for sul-

fonamider ved anvendelse af data for en af de mest toksiske stoffer i gruppen, sulfadi-

azin). På baggrund af de beregnede fortyndinger samt udstrømningen af sulfonamider i 

havstokken er koncentrationerne i kystområdet beregnet. I tabel 5.2 er vist beregnede 

maximale koncentrationer af sulfonamider målt nær kystlinien. 

 

 
Tabel 5.2 Maximale koncentrationer af sulfonamider samt retningen for stoffer spredning fra 

udsivningen.  Koncentration af sulfoamider er beregnet for udsivning tæt på kysten 
(I) samt henholdsvis 200 meter (II), 400 meter (III) og 600 meter (IV) fra kysten ved 
forskellige bølge- og tidevandsforhold.  

Placering 

af udsivning 
Drivende kraft 

Max. konc. 

Nær kystlinien 

Position 

Nord/syd 

for udsivning 

I  
Bølgestrøm 4,3

 
100 m S 

Tidevand + bølgestrøm 6,4 300 m S 

Tidevand 18 0 

II 
Bølgestrøm 0,2 4.500 m S 

Tidevand + bølgestrøm 0,2 4.500 m S 

Tidevand 3,1 1.100 m N 

III 
Bølgestrøm 0,02 4.500 m S 

Tidevand + bølgestrøm 0,1 4.500 m S 

Tidevand 1,1 1.700 m N 

IV 
Bølgestrøm - - 

Tidevand + bølgestrøm 0,1 4.500 m S 

Tidevand 0,3 1.500 m N 

 

 

Det fremgår af DHI rapport ”Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage 

i forhold til placering af udsivningen” /9/, at VKK for sulfonamider overskrides i et ca. 

2 km langt område tæt ved kysten, når strømmen kun drives af tidevand, samt umiddel-

bart over kildepunkterne, når der både er bølgestrøm og tidevand (se figur 5.1 og 5.2), 

mens VKK for sulfanilsyre ikke overskrides.  

 

Hyppigheden af situationen, hvor tidevandsstrømmen er dominerende, kan groft anslås 

ud fra bølgestatistikken for området. I forbindelse med et studie for Kystdirektoratet i 

februar 2000 blev bølgestatistikker fremstillet for hele Vestkysten. Ud for Kærgård vi-

ser denne, at en situation med bølgehøjder mellem 0,5-1,5 m, altså svarende til den be-

regnede, forekommer ca. 50% af tiden. Mindre bølgehøjder forekommer ca. 17% af ti-

den. Statistikken opgør ikke bølgehøjder mindre en 0,5 m, så det må antages, at situati-

oner, hvor kun tidevand er gældende, f.eks. med bølger mindre end 20 cm, forekommer 

væsentligt sjældnere.  
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Figur 5.1 Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering I: Udsivning af Lag 2 tæt på kysten 
/9/. Tidsmidlede koncentrationsfelter for tidevand alene. De grønne felter indikerer, 
at VKK for sulfonamid er overskredet. 
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Figur 5.2 Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering I: Udsivning af Lag 2 tæt på kysten 
/9/. Tidsmidlede koncentrationsfelter for tidevand og bølgestrøm. De grønne felter 
indikerer, at VKK for sulfonamider er overskredet. 
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B I L A G  A  

Kemisk analyse af grundvandsprøve udtaget 3. januar 2006 
Analyserapport fra AnalyCen A/S 
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B I L A G  B  

Liste over vandkvalitetskriterier modtaget fra Ribe Amt 
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Tabel B.1 Liste over vandkvalitetskriterier modtaget fra Ribe Amt 
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Barbiturater         X      X               750 

Vinylchlorid     X X           X       X     200 209 

Dichlorethylen       X X  X X  X X  X  X X X         6 2100 

Tetrachlorethylen                             10 3300 

Trichlorethylen                             10 1200 

Benzen                             2 1400 

Toluen                             10 2100 

Fenol    X      X X X         X    X X X X 9,5 140 

Kresol                   X   X        110 

Anilin           X      X     X       0,2 930 

Pyridin          X      X       X  X  X  1  

Litium                              1500 

 

Testorganismer som har indgået i fastlæggelse af (forslag til) vandkvalitetskriterier (VKK) for de aktuelle stoffer. De med rødt markerede, er de 

organismer, som har været udslagsgivende for vandkvalitetskriteriet. 
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B I L A G  C  

Vandkvalitetskriterium for sulfanilsyre 
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Sulfanilsyre 
 

Vandkvalitetskriterium for saltvand: 280 µg/l 
 
 

1 STRUKTUR, EGENSKABER OG FOREKOMST 

Tabel 1.1 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for sulfanilsyre 

CAS-nr. 121-57-3 

Struktur (efter Chemfinder) 

1
 

Synonymer  Benzensulfonsyre, 4-amino,  

4-aminobenzenesulphonic acid,  

4-aminobenzenesulfonic acid,  

p-anilinesulfonic acid, p-

anilinesulphonic acid, aniline-p-sulfonic 

acid, aniline-p-sulphonic acid 

Klassificering XI;R36/38 R43
2 

Molekylær formel  C6H7N1O3S1 

Molvægt  173,19 

Vandopløselighed  10,8 g/l
3 

Damptryk  2,6 × 10
-9

 mm Hg (25°C) (beregnet) 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow -2,16
4
  

1 Chemfinder 
2 Listen Over Farlige Stoffer 
3 Yalkowsky & Dannenfelser 1992, citeret i Syracuse 2005 
4 Okamoto et al. 1991, citeret i Syracuse 2005 

 

 

Sulfanilsyre produceres til anvendelse ved fremstilling af farvestoffer, mediciner og an-

den organisk syntese, men kan også forekomme som nedbrydningsprodukt af sulfon-

amider og azofarvestoffer (www.chemicalland21.com).  

 

Ud over Kærgård Plantage foreligger der ikke oplysninger om koncentrationer af sul-

fanilsyre i vandmiljøet i Danmark. 
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2 GIFTIGHED 

Giftighed over for mennesker 

Sulfanilsyre er ikke klassificeret med R-sætninger, der dækker carcinogene, mutagene 

eller reproduktionsskadende egenskaber (N-Class 2006), og der er ikke søgt data for 

disse egenskaber i andre kilder. 

Giftighed over for vandlevende organismer 

Der foreligger ikke resultater i litteraturen af test med sulfanilsyre og akvatiske orga-

nismer. Resultater af test med saltvandsorganismer samt en enkelt blågrønalge fra 

ferskvand er samlet i tabel 2.1.  

 

 
Tabel 2.1 Økotoksikologiske data for sulfanilsyre (CAS-nr. 121-57-3) i saltvand 

Alle resultater baseret på nominel koncentration 

Systematisk gruppe 
Parameter,  

effektmål 
Varighed Resultat [mg/l]

 

Bakterie 

Vibrio fischeri 

EC50 

Hæmning af  

lysudsendelse 

30 min > 300 

Alger 

(Skeletonema costatum) 
EC50 (vækst) 72 t 13,8 

Alger 

(Skeletonema costatum) 
EC10 (vækst) 72 t 4,6 

Blågrønalger  (ferskvand) 

(Microcystis aeruginosa) 
EC50 (vækst) 96 t ~ 50* 

Blågrønalger (ferskvand) 

(Microcystis aeruginosa) 
NOEC (vækst) 96 t 5 

Krebsdyr 

(Acartia tonsa) 
LC50 48 t > 100 

Krebsdyr 

(Acartia tonsa) 
EC10 (reproduktion) 22 d 2,8 

Krebsdyr 

(Acartia tonsa) 
NOEC (reproduktion) 22 d 2,0 

Fisk 

(Cyprinodon variegatus) 
LC50 96 t > 500 

Børsteorme 

(Dinophilus gyrociliatus) 

EC10 (udvikling og 

reproduktion) 
9 d > 200 

* dosis-responskurve atypisk 

 

 

Data stammer alle fra test udført af DHI - Institut for Vand og Miljø (Bjørnestad & 

Samsøe-Petersen 2006). Der er ikke gennemført analyser til verificering af ekspone-

ringskoncentrationerne. Disse må dog forventes at være lig med eller meget nær de no-

minelle koncentrationer, da stoffet er let opløseligt, ikke er sorberende og ikke er let 

nedbrydeligt. Endvidere var koncentationen af sulfanilsyre i en grundvandsprøve fra 

Kærgård Plantage konstant under opbevaring og test med de samme organismer.  
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Den laveste L/EC50-værdi fra en korttidstest er fundet i en 72-timers væksthæmningstest 

med algen Skeletonema costatum, EC50 = 13,8 mg/l. Denne værdi kan således lægges til 

grund for korttidsvandkvalitetskriteriet. 

 

Den laveste effektkoncentration fra en længerevarende test er fundet i en 22 dages re-

produktionstest med det marine krebsdyr Acartia tonsa, EC10 = 2,8 mg/l (målt koncen-

tration). Der er altså tale om, at den mest følsomme organisme i længerevarende test ik-

ke er mest følsom i korttidstest. EC10 (72 t) for algetesten (4,6 mg/l) er dog af samme 

størrelsesorden som EC10 (22 d) for krebsdyr. Resultatet fra krebsdyrtesten vil derfor 

blive lagt til grund for vandkvalitetskriterierne. 

 

Resultater af test med flere antibiotika (herunder sulfadiazin, der ligner sulfanilsyre) har 

vist, at krebsdyrreproduktion er en meget følsom parameter, selvom akuttest med krebs-

dyr ikke viser effekter ved lave koncentrationer (Wollenberger et al. 2000, Samsøe-

Petersen et al. 2006).  

3 BIOAKKUMULERING 

Der foreligger ikke undersøgelser af sulfanilsyres potentiale for bioakkumulering. Stof-

fets log Pow-værdi er målt til -2,16 (Okamoto et al. 1991, citeret i Syracuse 2005). Der-

for anses sulfanilsyres potentiale for bioakkumulering at være lavt. 

4 NEDBRYDELIGHED 

Der er ikke fundet oplysninger om sulfanilsyres nedbrydelighed.  

5 LUGT OG SMAG 

Der foreligger ikke oplysninger om stoffets afgivelse af lugt og/eller smag til levende 

organismer i vandmiljøet.  

6 FORSLAG TIL VANDKVALITETSKRITERIUM 

Som grundlag for vandkvalitetskriteriet for sulfanilsyre beregnes først en PNEC-værdi 

for saltvand som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning (Miljøstyrelsen, 2004). Data-

grundlaget herfor er L/EC50-værdier fra korttidsstudier og NOEC-værdier fra længere-

varende test med marine organismer fra de tre standardgrupper, alger, krebsdyr og fisk 

samt en marin bakterie, en blågrønalge og en børsteorm.  

 

På den baggrund anvendes der en faktor 10 med den laveste effektkoncentration (krebs-

dyr, 22-dages reproduktionsstudie, EC10 = 2,8 mg/l) ved fastsættelsen af PNEC-

værdien, der således bliver 0,28 mg/l = 280 µg/l.  

 

Sulfanilsyre formodes ikke at have carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske 

egenskaber, men der foreligger ikke oplysninger om eventuelle hormonforstyrrende ef-

fekter. Stoffets potentiale for bioakkumulering er lavt. Sulfanilsyre formodes ikke at af-
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give lugt og/eller smag til levende organismer. På den baggrund anses der ikke at være 

anledning til anvendelse af yderligere usikkerhedsfaktorer, og der er ikke anledning til 

at inddrage risikoen for fødekædeforgiftning i fastlæggelse af vandkvalitetskriteriet. 

 

Til brug for fastsættelse af korttidsvandkvalitetskriteriet anvendes resultatet af 72-timers 

væksthæmningstest med algen Skeletonema costatum, EC50 = 13,8 mg og en usikker-

hedsfaktor på 100, hvilket giver et korttidsvandkvalitetskriterium på 0,138 mg/l = 138 

µg/l. Da dette er lavere end vandkvalitetskriteriet, anvendes det ikke. 

 

På den baggrund foreslås et  

 

vandkvalitetskriterium for saltvand for sulfanilsyre = 280 µg/l 

 

7 REFERENCER 

Miljøstyrelsen (2004): Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i 

overfladevand. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4, 2004. Miljøstyrelsen. 

http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2004/87-7614-467-4/pdf/87-7614-467-4.pdf. 

 

Bjørnestad, E. & L. Samsøe-Petersen (2006): Økotoksikologisk undersøgelse af sulfanil-

syre og sulfadiazin samt grundvand udtaget den 3. januar 2006 i Kærgård Plantage. DHI-

rapport til Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. 

 

Samsøe-Petersen, L., T.T. Andersen, G. Petersen & E. Bjørnestad (2006): Økotoksiko-

logiske test med mediciner anvendt i fiskeopdræt. DHI-rapport til Dansk Akvakultur. 

 

Wollenberger, L., B. Halling-Sørensen & K.O. Kusk (2000): Acute and chronic toxicity 

of veterinary antibiotics to Daphnia magna. Chemosphere 40, 723-730. 
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B I L A G  D  

Vandkvalitetskriterier for barbiturater 
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Barbiturater 
 

Vandkvalitetskriterium ferskvand: 50 µg/l 
Vandkvalitetskriterium saltvand: 5 µg/l 
Korttidsvandkvaliteskriterium: 0,5 mg/l 

 

1 STRUKTUR, EGENSKABER OG FOREKOMST 

Oplysninger om de fem barbituraters egenskaber er sammenfattet i tabel 1.1. 

 

 
Tabel 1.1 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for barbiturater

1 

Navn og CAS-nr. Amobarbital, 57-43-2 

Barbital, 57-44-3 

Butabarbital, 125-40-6 

Pentobarbital, 76-74-4 

Secobarbital, 76-73-3 

Struktur 

 
Barbital 

Synonymer  

Klassificering None of the substances are classified
2 

Molekylær formel C11H18N2O3 

C8H12N2O3 

C10H16N2O3 

C11H18N2O3 

C12H18N2O3
 

Molvægt 184-226 

Vandopløselighed 550-7460 mg/l 

Damptryk 2,17 × 10
-11

 - 3,36 × 10
-10

 mm Hg 

Henry’s lov konstant 3.61-8.44 × 10
-13

 atm m
3
/mol 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow 0,65-2,10 

1 Syracuse, SRC phys prop database 
2 N-Class (2006). 

 

 

Barbiturater er sovemidler, der ikke forekommer naturligt. 
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2 GIFTIGHED 

2.1 Giftighed over for mennesker 

Barbituraterne er farmakologiske produkter med effekt på centralnervesystemet. De er 

ikke klassificeret med R-sætninger, der dækker carcinogene, mutagene eller reprodukti-

onsskadende egenskaber (N-Class 2006), og der er ikke søgt  data for disse egenskaber i 

andre kilder. 

2.2 Giftighed over for vandlevende organismer 

Der er søgt oplysninger vedrørende barbituraters effekter på vandlevende organismer i 

Ecotox databasen (US EPA 2006) samt ved biblioteksdatabasesøgning (via Findit på 

Danmarks Tekniske Bibliotek) på hvert af de fem navne og CAS-numre samt ordet bar-

biturate. 

 

Der er fundet et resultat af en korttidstest med fisk (Pimephales promelas) og amobarbi-

tal. Der er tale om en 96-timers test udført med gennemstrømning (Geiger et al. 1988). 

Endvidere har Miljøstyrelsen stillet resultater af GLP-test med barbitalnatrium til rådig-

hed. Resultaterne er samlet i tabel 2.1. 

 

 
Tabel 2.1 Økotoksikologiske data for barbiturater 

Systematisk gruppe 
Parameter,  

effektmål 
Varighed 

Resultat 

[mg/l] 
Ref 

Bakterier 

(Vibrio fischeri) 

Microtox® 

EC50 

lysudsendelse 
15 min 339-1720 Tørsløv, 1989

1 

Alger  

(Skeletonema costatum) 

NOEC 

vækst 
72 timer 3200 Svalheim, 2005

2 

Alger  

(Skeletonema costatum) 

EC50 

vækst 
72 timer > 3200 Svalheim, 2005

2 

Krebsdyr 

(Acartia tonsa) 

LC50 

dødelighed 
48 timer > 3200 Larsen, 2005

2 

Krebsdyr 

(Daphnia magna) 

LC50 

dødelighed 
48 timer >100 Sønderby, 2005

3 

Krebsdyr 

(Daphnia magna) 

LC50 

dødelighed 
48 timer > 300 Sønderby, 2005

4 

Krebsdyr 

(Daphnia magna) 

LC50 

dødelighed 
48 timer 117 Sønderby, 2005

5 

Fisk 

(Pimephales promelas) 

LC50 

dødelighed 
96 timer 49,5 

Geiger et al., 

1988
5 

Fisk 

(Pimephales promelas) 

LC50 

dødelighed 
96 timer 85,4 

Geiger et al., 

1988
6 

1 Diethyl-, diallyl, isobutylallyl og isoamylethyl-barbitursyre 
2 Barbitalnatrium (CAS: 144-02-5) 
3 Barbital (CAS 57-44-3) 
4 Phenobarbitalnatrium (57-30-7) 
5 Pentobarbitalnatrium (CAS: 57-33-0) 
6 Amobarbital (CAS: 57-43-2) 
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Barbiturater fremstilles som medicin til påvirkning af centralnervesystemet, og der er 

derfor grund til at antage, at hvirveldyr (fisk) er den mest følsomme gruppe. Dette un-

derbygges af data i tabel 2.1, der viser, at fisk er den mest følsomme gruppe i korttids-

test - med den laveste effektkoncentration LC50 (96 timer) = 49,5 mg/l. Denne værdi vil 

blive lagt til grund for beregning af vandkvalitetskriterierne. 

3 BIOAKKUMULERING 

Med log Pow-værdier i intervallet 0,65-2,10 anses barbituraternes potentiale for bioak-

kumulering for at være lavt. 

4 NEDBRYDELIGHED 

Nedbrydeligheden af barbitalnatrium i havvand er undersøgt ved en ”Closed Bottle 

Test” (OECD Test Guideline No. 306). Resultatet af denne 28-dages test var en minera-

lisering på 13% af den teoretiske (Andersen 2005). Barbiturater må på den baggrund an-

ses for at være ikke let bionedbrydelige. 

5 LUGT OG SMAG 

Der er ikke fundet oplysninger om stoffernes afgivelse af lugt og/eller smag til levende 

organismer i vandmiljøet. 

6 FORSLAG TIL VANDKVALITETSKRITERIER 

Datasættet består af resultater af korttidstest med fire organismegrupper (bakterier, al-

ger, krebsdyr og fisk) samt en længerevarende test med fiskeyngel. Fisk er den gruppe, 

der må antages at være mest følsom over for eventuelle effekter af dette stof, der påvir-

ker hvirveldyrs centralnervesystem. Da der således foreligger resultater af en længere-

varende test med den mest følsomme organismegruppe, anvendes der usikkerhedsfakto-

rer på 10 og 100 til beregning af PNEC for henholdsvis ferskvand og saltvand. Den la-

veste værdi i tabel 2.1 er LC50 for fisk på 49,5 mg/l. 

 

Barbiturater er ikke let bionedbrydelige, men da log Pow er lav (≤ 2.1), anses barbitura-

ternes bioakkumuleringspotentiale for at være lavt. Derfor inddrages muligheden for fø-

dekædeforgiftning ikke i vurderingen. 

 

Til udledning af et korttidsvandkvalitetskriterium anvendes en faktor 100 med den lave-

ste værdi fra en korttidstest (LC50 for fisk på 49,5 mg/l) = 0,50 mg/l = 50 µg/l. 

 

På den baggrund foreslås  

 

vandkvalitetskriterium for barbiturater i ferskvand = 50 µg/l 

vandkvalitetskriterium for barbiturater i saltvand = 5 µg/l 

korttidsvandkvalitetskriterium for barbiturater = 0,5 mg/l 
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B I L A G  E  

Vandkvalitetskriterier for kresoler 
 



DHI - Institut for Vand og Miljø   

 

ERA/53626-1/2006.11.23   
 

34 

Kresoler 
Ferskvand og saltvand 

 

Vandkvalitetskriterium: 1,4 µg/l 
Korttidskvalitetskriterium: 14 µg/l 

 

1 STRUKTUR, EGENSKABER OG FOREKOMST 

Kresoler er en gruppe af aromatiske, enkeltmetylerede fenoler. Kresoler består af en 

benzolring og en hydroxyl- (-OH) og metyl- (-CH3) gruppe. Der findes tre isomerer 

med sumformlen C7H8O, som adskiller sig fra hinanden ved positionen af hydroxyl- og 

metylgruppen på den aromatiske ring. Afhængigt af positionen adskiller man således or-

tho-, meta- eller para-kresol. Mens o- og p-kresol er faststoffer, er m-kresol flydende 

ved stuetemperatur. Kresoler er lysfølsomme og følsomme over for luft og har en tjære-

agtig lugt. Ved temperaturer over 80°C danner kresoler eksplosive blandinger 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole). 

 

 
Tabel 1.1 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for kresoler 

CAS-nr. Mixture of cresols: 1319-77-3  

Struktur Se nedenfor 

Synonymer m-,p-cresol mixture; Coal tar acids; Coal 

tar cresols; Coal tar phenols; Cresylic ac-

id; Cresylic acid, coal tar acids, hydroxy-

toluene, Tricresol; Tricresol 
1
 

Klassificering T;R24/25 C;R34 
2
 

Anmærkning:Æ 

Molekylær formel Mixture of cresols: C21H24O3 
1
 

Molvægt Mixture of cresols: 324,4188 
1
 

Vandopløselighed 1,932 g/100 ml 
1
 

Damptryk 
 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow  

1 ChemFinder 
2 www.mst.dk  

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole
http://www.mst.dk/
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Tabel 1.2 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for ortho-kresol 

CAS-nr. Ortho-cresol: 95-48-7 

Struktur o-cresol 
1
 

 
Synonymer o-cresol , 2-Hydroxy-1-methylbenzene, 2-

Methylphenol, ortho-Hydroxytoluene 
2
 

Klassificering o-cresol 
3
 

T;R24/25 C;R34 

Anmærkning:Æ 

Molekylær formel C7H8O / CH3C6H4OH 
2
 

Molvægt 108,2 
2
 

Vandopløselighed 20,0 g/l 
4
 

Damptryk 0,24 hPa (20°C) 
4 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow 1,95 
2
 

1 ChemFinder 
2 www.inchem.org  
3 www.mst.dk  
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole 

 

 
Tabel 1.3 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for meta-cresol 

CAS-nr. Meta-cresol: 108-39-4 

Struktur m-cresol 
1
 

 
Synonymer m-cresol, 3-Cresol, 3-Methylphenol, 3-

Hydroxytoluene, 1-Hydroxy-3-methyl-

benzene 
2
 

Klassificering m-cresol 
3
 

T;R24/25 C;R34 

Anmærkning:Æ 

Molekylær formel C7H8O / C6H4(OH)CH3 
2
 

Molvægt 108,15 
2
 

Vandopløselighed 23,5 g/l 
4
 

Damptryk 0,065 hPa (20°C) 
4 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow 1,96 
2
 

1 ChemFinder 
2 www.inchem.org 
3 www.mst.dk  
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole  

 

 

http://www.inchem.org/
http://www.mst.dk/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole
http://www.inchem.org/
http://www.mst.dk/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole
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Tabel 1.4 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for para-cresol 

CAS-nr. Para-cresol: 106-44-5 

Struktur p-cresol 
1
 

 
Synonymer p-cresol, 4-Hydroxy-1-methylbenzene,  

4-Methylphenol, para-Hydroxytoluene 
2
 

Klassificering p-cresol 
3
  

T;R24/25 C;R34 

Anmærkning:Æ 

Molekylær formel C7H8O / CH3C6H4OH 
2
 

Molvægt 108,2 
2
 

Vandopløselighed 20,0 g/l 
4
 

Damptryk 0,06 hPa (20°C) 
4 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow 1,94 
2
 

1 ChemFinder 
2 www.inchem.org 
3 www.mst.dk  
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole  

 

 

Kresoler og deres derivater forekommer naturligt i forskellige planter, som fx i olierne 

fra nåletræer, egetræ og sandeltræ, og kresolerne forekommer som mellemprodukter ved 

mikrobiel nedbrydning af bundet fenol i jorden. Derudover frigives kresoler til atmo-

sfæren ved naturligt opståede brande i forbindelse med lyn, spontan forbrænding og 

vulkansk aktivitet. Kresoler er bestanddel af råolie og kultjære. Derved er antropogeni-

ske kilder af kresoler blandt andet tilfældig frigivelse i forbindelse med fremstilling, 

brug, transport og opbevaring af produkter fra tjære- og petroleumsindustrien. Kresoler 

findes i mindre grad i udstødning fra biler, affaldsforbrændingsanlæg og anlæg der for-

brænder biomasse (WHO 1995).  

 

Kresoler fungerer som baktericider, insekticider og fungicider. På grund af disse egen-

skaber indgår kresoler ofte i desinfektionsmidler. Kresoler bliver også anvendt til frem-

stilling af farvestoffer, kunstige harpikser og lægemidler 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole). 

 

Normalt bliver kresoler hurtigt nedbrudt i overfladevand, hvor der er målt følgende 

koncentrationer af kresoler (gennemsnit, minimums- og maksimumskoncentration) 

(WHO 1995): 

 

 10,89 µg/l; mindre end detektionsgrænsen; 68 µg/l (kresol, 315 prøver) 

 12,5 µg/l; 3,4 µg/l; 25 µg/l (p- og m-kresol, 52 prøver)  

 12,45 µg/l; mindre end detektionsgrænsen; 77 µg/l (p-kresol, 285 prøver) 

 

I grundvand er kresoler mere persistente, da der ikke er mikroorganismer til stede, som 

sørger for nedbrydningen. Koncentrationer i grundvand (gennemsnit, minimums- og 

maksimums-koncentration) (WHO, 1995):  

http://www.inchem.org/
http://www.mst.dk/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole
http://de.wikipedia.org/wiki/Kresole
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 234,3 µg/l; 0,9 µg/l; 100.000 µg/l (o-kresol, 1.848 prøver) 

 1.421, 3 µg/l; under detektionsgrænsen; 100.000 µg/l (m-kresol, 712 samples) 

 15,79µg/l; 0,09 µg/l; 4.800 µg/l (p-kresol, 1.147 prøver). 

 

I regnvand er der målt koncentrationer af o-kresol omkring 0.24-2.8 µg/l og koncentra-

tioner af p- og m-kresol omkring 0,38-9,3 µg/l (WHO 1995). 

2 GIFTIGHED 

2.1 Giftighed over for mennesker 

Kresoler er klassificeret som giftige (T) ved hudkontakt og ved indtagelse (R24/25) og 

ætsende (C; R34).  

2.2 Giftighed over for vandlevende organismer 

Der er et stort datamateriale vedrørende den akvatiske giftighed af kresoler. Oplysnin-

gerne er samlet i tabel 2.1 (blanding af kresoler) og 2.2 (forsøg med enkelte isomerer). 

 

 
Tabel 2.1 Økotoksikologiske data for blanding af kresoler (CAS-nr. 1319-77-3) 

Systematisk gruppe 
Parameter,  

effektmål 
Varighed 

Resultat 

[mg/l] 
Ref 

Ferskvand 

Alger 

(Chlorella pyrenoidosa) 

EC50 

(chlorophyl  

hæmning) 

72 timer 100 
Huang & Gloyna, 

1968
1
 

Krebsdyr 

(Asellus militaris) 

EC50 

(immobilisering) 
48 timer 21,6-68,0

2
 Emery, 1970 

3 

Krebsdyr 

(Gammarus fasciatus) 

EC50 

(immobilisering) 
48 timer 7,0-34,3

2
 Emery, 1970 

3
 

Fisk / Fish 

(Gambusia affinis) 
LC50 96 timer 22,0

2
 Wallen et al., 1957 

3
 

Fisk 

(Lepomis macrochirus) 
LC50 96 timer 10,0-13,6

2
 

Cairns & Scheier, 

1959 
3
 

Fisk 

(Pimephales promelas) 
LC50 96 timer 12,8

2
 Geiger et al., 1990 

3
 

Saltvand 

Krebsdyr 

(Crangon crangon) 
LC50 48 timer 21,5

2
 Portmann, 1972 

3
 

Krebsdyr 

(Crangon crangon) 
LC50 48 timer 55,0

2
 

Portmann & Wilson, 

1971 
3
 

Snegl 

(Cerastoderma edule) 
LC50 48 timer 100

2
 

Portman, 1972; 

Portmann & Wilson, 

1972 
3
 

Børsteorm 

Ophryotrocha diadema 
LC50 48 timer 33-100 Parker, 1984 

3
 

1 WHO 1995 
2 Gennemsnitlig koncentration 
3 Ecotox database (US EPA 2006) 
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I tabel 2.2 er data fra ferskvands- og saltvandsorganismer samlet. Data uden mærke er 

for o-kresol. Hvor der er data for flere isomerer, er data mærket for hver af de tre isome-

rer med henholdsvis (o-), (m-) og (p-). 

 

 
Tabel 2.2 Økotoksikologiske data for m-kresol (CAS-nr. 108-39-4), o-kresol (CAS-nr. 95-48-

7) og p-kresol (CAS-nr. 106-44-5) 

Systematisk gruppe 
Parameter,  
effektmål 

Varighed 
Resultat 

[mg/l] 
Ref 

Ciliate protozoan 
(Tetrahymena pyriformis) 

EC50 

(vækst) 
48 timer 

203 (o-) 
168 (p-) 

Schultz & Riggin, 
1985; Schultz 1987

1
 

Alger 
(Selenastrum pannonicus) 

NOEC 2 dage 36 Slooff et al., 1983
1
 

Alger 
(Selenastrum capricornutum) 

NOEC 4 dage 65 Slooff et al., 1983
1
 

Krebsdyr 
(Daphnia magna) 

LC50 48 timer 9,5 Slooff et al., 1983
1
 

Krebsdyr 
(Daphnia magna) 

LC50 48 timer 
18,8 (m-) 
5,0 (o-) 
1,4 (p-) 

Parkhurst et al., 
1979

1
 

Krebsdyr 
(Daphnia pulex) 

LC50 48 timer 9,6 Slooff et al., 1983
1
 

Krebsdyr 
(Daphnia pulicaria) 

LC50 48 timer 
99,5 (m-) 
> 94 (o-) 
22,7 (p-) 

Degraeve et al., 
1980

1
 

Krebsdyr 
Aquatic sowbug 
(Asellus aquaticus) 

LC50 48 timer 23 Slooff, 1983
1
 

Krebsdyr 
Scud  
(Gammarus pulex) 

LC50 48 timer 21 Slooff et al., 1983
1
 

Krebsdyr 
Marine scud 
(Elasmopus pectinicrus) 

LC50 96 timer 10,2 Lee & Nicol, 1978
1
 

Krebsdyr 
Marine sand shrimp 
(Crangon septemspinosa) 

LC50 59 timer 14,2 
McLeese et al., 

1979
1
 

Insekt 
Mayfly 
(Cloeon dipterum) 

LC50 48 timer 50 Slooff, 1983
1
 

Insekt 
Waterbug 
(Corixa punctatum) 

LC50 48 timer 80 Slooff, 1983
1
 

Insekt 
Mosquito 
(Aedes aegypti) 

LC50 48 timer (?) 80 Slooff, 1983
1
 

Insekt 
Midge 
(Chironomus thumni) 

LC50 48 timer 34 Slooff, 1983
1
 

Insekt 
Dragonfly 
(Ischnura elegans) 

LC50 48 timer 46 Slooff, 1983
1
 

Insekt 
Stonefly 
(Nemoura cinerea) 

LC50 48 timer 10 Slooff, 1983
1
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Systematisk gruppe 
Parameter,  
effektmål 

Varighed 
Resultat 

[mg/l] 
Ref 

Hydra 
(Hydra olegactis) 

LC50 48 timer 75 
Slooff, 1983; Slooff 

et al., 1983
1
 

Snegl 
Pond snail 
(Lymnaea stagnalis) 

LC50 48 timer 160 
Slooff, 1983; Slooff 

et al., 1983
1
 

Flatworm 
(Dugesia lugubris) 

LC50 48 timer 24 Sloof, 1983
1
 

Oligochaete family 
(Tubificidae) 

LC50 48 timer 165 Sloof, 1983
1
 

Marine polychaete 
(Ophryotrocha diadema) 

LC50 48 timer 135 Sloof, 1983
1
 

Pighud 
Marine green sea urchin 
(Strongylocentrotus  
droebachiensis) 

EC50 
Udvikling 

96 timer 
30 (m-) 
30 (o-) 
5 (p-) 

Falk-Petersen et al., 
1985

1
 

Fisk 
Rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) 

LC50 96 timer 
8,9 (m-) 
8,4 (o-) 
7,9 (p-) 

DeGraeve et al., 
1980

1
 

Fisk 
Fathead minnow 
(Pimephales promelas) 

LC50 96 timer 
14 (o-) 

16,5 (p-) 
Geiger et al., 1990

1
 

Fisk 
Fathead minnow 
(Pimephales promelas) 

LC50 96 timer 12,55 
Pickering & Hen-

derson, 1966
1
 

Fisk 
Fathead minnow 
(Pimephales promelas) 

LC50 96 timer 13,42 
Pickering & Hen-

derson, 1966
1
 

Fisk 
Fathead minnow 
(Pimephales promelas) 

LC50 96 timer 
56 (m-) 
18 (o-) 
29 (p-) 

DeGraeve et al., 
1980

1
 

Fisk 
Fathead minnow 
(Pimephales promelas) 

LC50 96 timer 19 (p-) 
Mattson et al., 

1976
1
 

Fisk 
Bluegill sunfish 
(Lepomis macrochirus) 

LC50 96 timer 20,8 
Pickering & Hen-

derson, 1966
1
 

Fisk 
Goldfish 
(Carassius auratus) 

LC50 96 timer 23,25 
Pickering & Hen-

derson, 1966
1
 

Fisk 
Guppy 
(Poecilia reticulata) 

LC50 96 timer 19 
Pickering & Hen-

derson, 1966
1
 

Fisk 
Atlantic cod 
(Gadus morhus) 

EC50 
(Udvikling) 

96 timer 
>30 (m-) 
12 (o-) 
5 (p-) 

Falk-Petersen et al., 
1985

1
 

Padder 
Clawed toad 
(Xenopus laevis) 

LC50 48 timer 38 Slooff et al., 1983
1
 

Padder 
Salamander 
(Ambystoma mexicanum) 

LC50 48 timer 40 Slooff et al., 1983
1
 

1 WHO 1995 (flertallet også i US EPA 2006) 

 

 

Der foreligger kun resultater af korttidstest med kresoler. Men der er data fra 9 forskel-

lige systematiske grupper. Der synes ikke at være forskel på giftigheden af kresoler i 
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ferskvand og saltvand. Den mest følsomme gruppe er krebsdyr, hvor den lavest fundne 

værdi er fra en 48-timers test med p-kresol og Daphnia magna, hvor LC50 = 1,4 mg/l. 

Denne værdi stammer fra en undersøgelse af giftigheden af spildevand med kresoler, 

hvor giftigheden af de enkelte isomerer blev undersøgt (Parkhurst et al. 1979). Forsøgs-

betingelserne er ikke beskrevet i detaljer, men der er tale om et grundigt studie, hvor det 

i øvrigt blev vist, at toksiciteten af de tre kresoler - samt flere andre stoffer - var meget 

nær ved at være additiv. Dette resultat vil derfor blive lagt til grund for vandkvalitetskri-

teriet.  

3 BIOAKKUMULERING 

De målte biokoncentreringsfaktorer for o- og m-kresol i akvatiske organismer var hen-

holdsvis 14,1 og 19,9. Ifølge WHO (1995) var der i litteraturen ingen resultater, der ty-

der på, at kresoler bliver opkoncentreret i fødekæder. 

4 NEDBRYDELIGHED 

Kresoler vil i atmosfæren hurtigt reagere med hydroxylradikalerne og blive nedbrudt. 

Halveringstiden er mellem 8 og 10 timer. I løbet af nattetimerne reagerer kresoler med 

nitratradikalerne og halveringstiden er lavere (2-5 min). Kresoler er vandopløselige og i 

vandmiljøet bliver forbindelserne (efter en akklimatiseringsperiode på nogle dage) ned-

brudt i løbet af omkring 8 timer. Nedbrydeligheden er dog mindre i saltvand, flodmun-

dinger eller oligotrofe søer. (HSDB 2006).  

5 LUGT OG SMAG 

Lugten af kresoler er fenol-lignende (IPCS INCHEM 2006).  

6 FORSLAG TIL VANDKVALITETSKRITERIER 

Der foreligger resultater af korttidstest i ferskvand og saltvand med organismer fra ni 

forskellige systematiske grupper (alger, ciliater, fladorme, krebsdyr, bløddyr (snegle), 

børsteorme, pighuder, insekter og fisk). Der foreligger derimod ikke resultater af længe-

revarende test. 

 

Der synes ikke at være forskel på toksiciteten af kresolerne i ferskvand og saltvand. 

Desuden er der repræsenteret et stort antal organismegrupper i datasættet. Derfor bliver 

der ikke forskel på vandkvalitetskriterierne for ferskvand og saltvand.  

 

Da kresoler ikke er bioakkumulerbare, er der ikke behov for vurdering af fødekædefor-

giftning. 

 

Da der ikke foreligger resultater af længerevarende test, anvendes en usikkerhedsfaktor 

på 1000 med den lavest fundne effektkoncentration, der er fra en test med p-kresol og 

Daphnia magna: LC50 = 1,4 mg/l, hvorved PNEC = 1,4 µg/l. Korttidsvandkvalitetskrite-

riet beregnes ud fra samme værdi, men med en usikkerhedsfaktor på 100. 
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På den baggrund foreslås  

 

vandkvalitetskriterium for ferskvand og saltvand for kresoler på 1,4 µg/l 

 

korttidsvandkvalitetskriterium ferskvand og saltvand for kresoler på 14 µg/l 
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B I L A G  F  

Vandkvalitetskriterier for litium 
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Litium 
Ferskvand og saltvand 

 

Vandkvalitetskriterium-tilføjet: 2 µg/l tilføjet 
Korttidskvalitetskriterium-tilføjet: 240 µg/l tilføjet 

 

1 STRUKTUR, EGENSKABER OG FOREKOMST 

Tabel 1.1 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for litium 

CAS-nr. 7439-93-2 

Struktur  

Synonymer  

Klassificering Symbol: F, C
1
 

R: 14/15-34 

Molekylær formel Li 

Molvægt 6,941
2
 

Vandopløselighed Litium reagerer eksplosivt med vand
1
 

Damptryk  1,63E
-08

Pa ved 180,7°C 
3
 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow  

1 MST (2002) 
2 HSDB (2006) 
3 EnvironmentalChemistry (2006) 

 

 
Tabel 1.2 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for litiumcarbonat 

CAS-nr. 554-13-2 

Struktur 

2
 

Synonymer Carbonic acid dilithium salt, carbonic acid 

lithium salt, dilithium carbonate 
3
 

Klassificering 
 

Molekylær formel Li2CO3 

Molvægt 73,89 
3
 

Vandopløselighed 0,0133 mg/l i vand ved 20°C 
4
 

Damptryk 1,9 kPa ved 740°C 
4
 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow  

2 ChemFinder (2006) 
3 HSDB (2006) 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumcarbonat  

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumcarbonat
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Tabel 1.3 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for litiumchlorid 

CAS-nr. 7447-41-8 

Struktur  

Synonymer  

Klassificering 
 

Molekylær formel LiCl 

Molvægt 42,39 
3
 

Vandopløselighed 7,7×10
-5

 mg/l ved 20°C 
3
 

0,832 mg/l ved 20°C
 3
 

Damptryk 
 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow  

3 HSDB (2006) 

 

 
Tabel 1.4 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for litiumoxid 

CAS-nr. 12057-24-8 

Struktur 

2
 

Synonymer Dilithium monoxide; lithium oxide 
2
 

Klassificering 
 

Molekylær formel Li2O 

Molvægt 29,8794 
2
 

Vandopløselighed  

Damptryk  
 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow  

2 ChemFinder (2006) 
3 HSDB (2006) 

 

 

Litium er et alkalimetal, der forekommer i jordskorpen som mineralerne petalit, spo-

dumen, lepidolit og amblygonit. Litium forekommer i miljøet mest på ionform (Li
+
) og 

forventes ikke at bioakkumulere (MST 2002). Litium anvendes blandt andet i batterier, 

keramik, glas, smøremidler, lægemidler og ved syntese af vitamin A. Nær ved smelte-

punktet antændes litium i luft (www.environmentalchemistry.com). 

 

Typiske baggrundskoncentrationer af litium i miljøet (MST 2002): 

 

Ferskvand: 0,07-40 µg/l; saltvand: 170-194 µg/l; sediment 56 mg/kg; jord: 3-350 

mg/kg. 

http://www.environmentalchemistry.com/
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2 GIFTIGHED 

2.1 Giftighed over for mennesker 

Litium og de omtalte litiumforbindelser er ikke klassificeret med R-sætninger, der dæk-

ker carcinogene, mutagene eller reproduktionsskadende egenskaber (MST 2002), og der 

er ikke søgt data for disse egenskaber.  

2.2 Giftighed over for vandlevende organismer 

Resultater af test med organismer i ferskvand og saltvand er vist i tabel 2.1 og 2.2.  

 

Det fremgår ikke med sikkerhed af Ecotox databasen (US EPA 2006), hvorvidt koncen-

trationsangivelserne er baseret på den testede forbindelse eller på litiumioner. I tabeller-

ne angives litiumion-koncentrationer i parentes, hvor disse er verificerede.  

 

 
Tabel 2.1 Økotoksikologiske data for litium og litiumforbindelser i ferskvand 

Systematisk gruppe 
Parameter,  

effektmål 
Varighed 

Resultat
1
  

[mg/L] 
Ref* 

Fisk 

(Gila elegans) 
LC50 96 timer 22-65 

2
 Hamilton, 1995 

Fisk 

(Ptychocheilus lucius) 
LC50 96 timer 17-41 

2
 Hamilton, 1995 

Fisk 

(Xyrauchen texanus) 
LC50 96 timer 25-186 

2
 Hamilton, 1995 

Fisk 

(Oncorhynchus mykiss) 
LC50 28 dage 9,28 

2
 

Birge et al., 

1980 

Fisk 

(Pimephales promelas) 
LC50 26 dage 8,7 (1,4) 

2 
Long et al., 1998 

Fisk 

(Pimephales promelas) 

NOEC 

(vækst) 
26 dage 5,4 (0,2) 

2
 Long et al., 1998 

Musling 

(Dreissena polymorpha) 
LC50 24 timer 185-232 

2
 

Durand-

Hoffman, 1995 

Krebsdyr 

(Daphnia magna) 

EC50 

(immobilisering) 
24 timer 33; 197

3
  

Calleja et al., 

1994; Lilius et 

al., 1994 

Krebsdyr 

(Daphnia magna) 

EC50 

(immobilisering) 
48 timer 24 (Li)  

Dow Report, 

1991 

Krebsdyr 

(Daphnia pulex) 

EC50 

(immobilisering) 
24 timer 144 

3
 Lilius et al., 1995 

Krebsdyr 

(Streptocephalus proboscideus) 
LC50 24 timer 112 

3
 

Calleja et al., 

1994 

Hjuldyr 

(Brachionus calyciflorus) 
LC50 24 timer 712 

3
 

Calleja et al., 

1994 

Orme 

(Tubifex tubifex) 

EC50 

(immobilisering) 
96 timer 9,34 

3
 Khangarot, 1991 

1 Tal i parentes angiver koncentration af litiumioner 
2 CAS-nr. 7447-41-8 litiumchlorid 
3 CAS-nr. 10377-48-7 litiumsulfat 
4 CAS-nr. 7790-69-4 nitric acid 
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Tabel 2.2 Økotoksikologiske data for litium og litiumforbindelser i saltvand 

Systematisk gruppe 
Parameter,  

effektmål 
Varighedn 

Resultat 

[mg/L] 
Ref* 

Fisk / Fish 

(Fundulus heteroclitus) 
LC50 96 timer 39 og 8,1

1
 Dorfman, 1977 

Fisk / Fish 

(Fundulus heteroclitus) 
LC50 96 timer 315 

2
 Dorfman, 1977 

Fisk / Fish 

(Morone saxatilis) 
LC50 96 timer > 105 

2
 

Dwyer et al., 

1992 

Krebsdyr / Crustacean 

(Artemia salina) 
LC50 24 timer 4320 

3
 

Calleja et al., 

1994 

1 CAS-nr. 554-13-2 litiumcarbonat 
2 CAS-nr. 7447-41-8 litiumchlorid 
3 CAS-nr. 10377-48-7 litiumsulfat 
* US-EPA Ecotox database (2006) 

 

 

Studierne er udvalgt, så de så vidt muligt er sammenlignelige med standardtest, fx kort-

tidstest, hvor eksponeringstiden for alger er 72 timer, for dafnier 48 timer og for fisk 96 

timer. Derudover omfatter de ikke-standardiserede testorganismer og testbetingelser 

(eksponeringsvarighed eller effektparametre). 

 

Det fremgår af tabel 2.1 og 2.2, at litiums toksicitet er væsentligt højere i ferskvand end 

i saltvand. Dette bør inddrages ved anvendelse af VKK i saltvand. 

 

Den laveste effektkoncentration er fra en larveudviklingstest med en ferskvandsfisk 

(Pimephales promelas). Det fremgår af Long et al. (1998), at der er tale om et højkvali-

tetsstudie, idet testen er gennemført i henhold til en amerikansk (ASTM) standard og 

som et GLP-studie. I artiklen opgives effektkoncentrationerne endvidere som litiumion-

koncentrationer. Den laveste effektkoncentration er derfor fra fiskelarveudviklingtesten 

på 26 dage, NOEC = 0,2 mg/l (litium). Denne vil blive anvendt som grundlag for fast-

læggelse af vandkvalitetskriterierne. 

 

Den laveste L/EC50-værdi fra en korttidstest er LC50 = 22 mg/l fra en 96-timers fiske-

test (Hamilton 1995). Det er imidlertid ikke oplyst, hvorvidt denne værdi er baseret på 

lithiumioner. Derimod foreligger der resultat af en standard dafnietest, hvor 48 timers 

EC50 = 24 mg/l (Dow 1991). Da denne værdi er citeret af Long et al. (1998), anses kva-

liteten for at være høj, og den anvendes som grundlag for korttidsvandkvalitetskriteriet. 

3 BIOAKKUMULERING 

Der er ikke fundet oplysninger om litiums bioakkumulerbarhed, men i MST (2002) vur-

deres det, at litium ikke forventes at bioakkumulere på baggrund af dets lave affinitet 

for partikler. 

4 NEDBRYDELIGHED 

Litium er et grundstof og nedbrydes derfor ikke. 
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5 LUGT OG SMAG 

Der er ikke fundet oplysninger om stoffets afgivelse af lugt og/eller smag til levende or-

ganismer i vandmiljøet. 

6 FORSLAG TIL VANDKVALITETSKRITERIER 

Der foreligger ikke resultater af test med alger. Der kan derfor principielt ikke beregnes 

en PNEC-værdi for litium. Der foreligger dog resultater af test med organismer fra en 

række andre systematiske grupper: Fisk, krebsdyr og hjuldyr samt muslinger og orme, 

hvilke sidste anses for vigtige for beregning af PNEC for saltvand. 

 

Datasættet omfatter resultater af korttidstest (L/EC50-værdier) med organismer fra fem 

systematiske grupper samt en NOEC-værdi fra en længerevarende test med fisk.  

 

På den baggrund foreslås det at anvende en usikkerhedsfaktor på 100 med den laveste 

effektkoncentration, der stammer fra 26-dages fiskeudviklingstesten med Pimephales 

promelas, NOEC = 0,2 mg/l. 

 

Der foreslås således et vandkvalitetskriterium for litium i ferskvand på 2 µg/l. 

 

Da litium anses for at have et lavt potentiale for bioakkumulering, inddrages mulighe-

den for fødekædeforgiftning ikke i vurderingen. 

 

Litiums toksicitet er lavest i saltvand, hvorfor anvendelse af et vandkvalitetskriterium, 

der er baseret på data fra ferskvand må anses for at give et højt beskyttelsesniveau. End-

videre foreligger der data fra test med en række organismegrupper, der lever i både 

ferskvand og saltvand. Det foreslås derfor, at der anvendes samme værdi for vandkvali-

tetskriterierne for ferskvand og saltvand 

 

Da den naturlige baggrundskoncentration vil kunne variere, og det må forventes, at or-

ganismer, der lever i områder med højere baggrundsværdier er mindre følsomme end 

andre, bruges her et ”added approach”, hvor den fastsatte værdi skal føjes til bag-

grundsniveauet. 

 

Der foreslås således et  

 

"kvalitetskriterium-tilføjet" for ferskvand og saltvand for litium = 2 µg/l tilføjet 

 

Korttidsvandkvalitetskriteriet baseres på den laveste L/EC50-værdi, der divideres med 

en faktor 100. Resultatet af en standard dafnietest, hvor 48 timers EC50 = 24 mg/l. 

 

På den baggrund foreslås et 

 

”korttidskvalitetskriterium-tilføjet” for litium = 240 µg/l tilføjet 
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B I L A G  G  

Vandkvalitetskriterier for sulfadiazin 
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Sulfadiazin 
 

Vandkvalitetskriterium for ferskvand: 4,6 µg/l 
Vandkvalitetskriterium for saltvand: 4,6 µg/l 

 
 

1 STRUKTUR, EGENSKABER OG FOREKOMST 

Tabel 1.1 Fysisk-kemiske etc. egenskaber for sulfadiazin 

CAS-nr. 68-35-9 

Struktur (efter Chemfinder) 

1
 

Synonymer   

Klassificering 
 

Molekylær formel  C10H10N4O2S 

Molvægt  250,28 

Vandopløselighed  200 mg/l (pH=7,5; 37°C)
 2
, 13 mg/l 

(pH=5,5; 37°C)
 2
, 77 mg/l (25°C)

3 

Damptryk  4,31 ×10
-8

 mm Hg
4 

Oktanol-vand fordelingskoefficient/ Log Pow -0,09
5 

1 Chemfinder 
2 Miljøstyrelsen 2005 
3 Yalkowsky & Dannenfelser1992. Citeret i Syracuse 2006 
4 Neely & Blau 1985. Citeret i Syracuse 2006 

 

 

Sulfadiazin er et antibiotikum. 

2 GIFTIGHED 

Giftighed over for mennesker 

Sulfadiazin er ikke klassificeret med R-sætninger, der dækker carcinogene, mutagene 

eller reproduktionsskadende egenskaber (N-Class 2006), og der er ikke søgt data for 

disse egenskaber i andre kilder. 
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Giftighed over for vandorganismer 

Der foreligger enkelte resultater i litteraturen af test med sulfadiazin og akvatiske orga-

nismer. Resultater herfra samt resultater af test udført på DHI er samlet i tabel 2.1.  

 

 
Tabel 2.1 Økotoksikologiske data for Sulfadiazin (CAS-nr. 68-35-9)  

Alle resultater baseret på nominel koncentration 

Organisme 
Parameter,  

effektmål 
Varighed Resultat [mg/l]

 

Alger 

(Selenastrum capricornutum) 
EC50  72 t 7,8

1 

Alger 

(Rhodomonas salina) 
EC50 72 t 403*

1 

Blågrønalger (ferskvand) 

(Microcystis aeruginosa) 
EC50  72 t 0,135

1 

Blågrønalger (ferskvand) 

(Microcystis aeruginosa) 
EC50 (vækst) 7 d 0,270

2 

Blågrønalger (ferskvand) 

(Microcystis aeruginosa) 
EC10 (vækst) 7 d 0,046

2 

Blågrønalger (ferskvand) 

(Microcystis aeruginosa) 
NOEC (vækst) 7 d 0,03

2 

Krebsdyr 

(Daphnia magna) 
EC50 48 t 221

3 

Krebsdyr 

(Daphnia magna) 
EC10 (reproduktion) 21 d 8,8

3 

Fisk LC50 96 t > 100 Q 

Børsteorme 

(Dinophilus gyrociliatus) 

EC10 (udvikling og re-

produktion) 
9 d 6

 

* Resultatet ligger over højeste testede koncentration 
Q QSAR-beregning 
1 Lützhøft et al. 1999 
2 Samsøe-Petersen et al. 2006  
3 Wollenberger et al. 2006  
4 Bjørnestad & Samsøe-Petersen 2006. Eksponeringskoncentration verificeret ved kemisk analyse. 

 

 

Der er generelt ikke gennemført analyser til verificering af eksponeringskoncentratio-

nerne. Disse må dog forventes at være lig med eller meget nær de nominelle koncentra-

tioner, da stoffet er let opløseligt, ikke er sorberende og ikke er let nedbrydeligt. Endvi-

dere var koncentrationen af sulfadiazin i en grundvandsprøve fra Kærgård Plantage 

konstant under opbevaring og test med en række organismer, herunder M. aeruginosa 

og D. gyrociliatus.  

 

7-dages testen med blågrønalgen kan betragtes som en korttidstest med en EC50-værdi 

og som en længerevarende test, idet den strækker sig over flere generationer af algen, og 

som sådan kan EC10 anvendes som effektkoncentration.  

 

Den laveste L/EC50-værdi fra en korttidstest er fundet i en 72-timers væksthæmningstest 

med blågrønalgen Microcystis aeruginos; EC50 = 0,135 mg/l. Denne værdi kan således 

lægges til grund for korttidsvandkvalitetskriteriet. 
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Den laveste effektkoncentration fra en længerevarende test er fundet i en 7-dages 

væksthæmningstest med blågrønalgen Microcystis aeruginosa, EC10 = 0,046 mg/l. 

Denne test er dokumenteret i en rapport fra DHI (Samsøe-Petersen et al. 2006), hvor te-

stens forløb resultater af test med referencestof og test udført i andre laboratorier doku-

menteres og diskuteres i detaljer. Resultatet vurderes på den baggrund at være af høj 

kvalitet. 

3 BIOAKKUMULERING 

Der foreligger ikke undersøgelser af bioakkumulering af sulfadiazin. Stoffets log Pow-

værdi er målt til -0,09 (Neely & Blau 1985, citeret i Syracuse 20056). Derfor anses sul-

fadiazins potentiale for bioakkumulering at være lavt. 

4 NEDBRYDELIGHED 

Der er ikke fundet oplysninger om nedbrydeligheden af sulfadiazin. Miljøstyrelsen 

(2005) betragter det som ”langsomt nedbrydeligt”. 

5 LUGT OG SMAG 

Der foreligger ikke oplysninger om stoffets afgivelse af lugt og/eller smag til levende 

organismer i vandmiljøet.  

6 FORSLAG TIL VANDKVALITETSKRITERIER 

Som grundlag for vandkvalitetskriterierne for sulfadiazin beregnes først en PNEC-værdi 

for ferskvand og saltvand som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning (Miljøstyrelsen, 

2004). Datagrundlaget herfor er L/EC50-værdier fra korttidsstudier med organismer fra 

to af de tre standardgrupper, alger og krebsdyr. Endvidere er der effektdata fra længere-

varende test med blågrønalger, krebsdyr og børsteorme. Datasættet omfatter således 

længerevarende test med en dyregruppe (børsteorme), der er karakteristisk for marint 

miljø. Da stoffet er et antibiotikum, der anvendes i fiskeopdræt, anses den QSAR-

beregnede (høje) LC50-værdi for fisk for at være valid. Endvidere forventes blågrønalger 

at være den mest følsomme organismegruppe (EC50 = 0,135 mg/l og EC10 = 0,046 

mg/l). 

 

Sulfadiazin formodes ikke at have carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske 

egenskaber, og der foreligger ikke oplysninger om eventuelle hormonforstyrrende effek-

ter. Stoffets potentiale for bioakkumulering er lavt. Sulfadiazin formodes ikke at afgive 

lugt og/eller smag til levende organismer. På den baggrund anses der ikke at være an-

ledning til anvendelse af yderligere usikkerhedsfaktorer, og der er ikke anledning til at 

inddrage risikoen for fødekædeforgiftning i fastlæggelse af vandkvalitetskriteriet. 

 

Til brug for fastsættelse af korttidsvandkvalitetskriteriet anvendes en L/EC50-værdi fra 

en 72-timers væksthæmningstest med blågrønalgen Microcystis aeruginos; EC50 = 

0,135 mg/l og en usikkerhedsfaktor på 100, hvilket giver et korttidsvandkvalitetskriteri-
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um på 0,00135 mg/l = 1,35 µg/l. Da dette er lavere end vandkvalitetskriteriet, anvendes 

det ikke. 

 

På den baggrund anvendes den samme faktor ved beregning af vandkvalitetskriterierne 

for ferskvand og saltvand, nemlig en faktor 10 med den laveste effektkoncentration 

(blågrønalger, 7 dage væksthæmning, EC10 = 0,046 mg/l) ved fastsættelsen af PNEC-

værdien, der således bliver 0,0046 mg/l =  4,6 µg/l.  

 

På den baggrund foreslås et  

 

vandkvalitetskriterium for ferskvand for sulfadiazin = 4,6 µg/l 

 

vandkvalitetskriterium for saltvand for sulfadiazin = 4,6 µg/l 
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