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1 Baggrund 

Dette notat er udarbejdet som en del af den vurdering, der er gennemført med hen-

blik på at belyse og vurdere påvirkningen Natura 2000 området ”Lillebælt” i for-

bindelse med gennemførelsen af brændselsomlægningsprojektet på Skærbækvær-

ket. Notatet omhandler en vurdering af den forøgede tilledning af spormetaller til 

luft fra Skærbækværket som kan resultere i at tungmetaller gennem luftbåren 

transport ender i Natura 2000 -området Lillebælt, som er beliggende 7 km. syd for 

værket. 

Notatet er bygget op således, at først præsenteres den nuværende tilstand mht. ind-

hold af tungmetaller i marine sedimenter og biota i Lillebælt og dernæst vurderes 



 
Notat om spormetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord 3/27 

de beregnede tilledninger til området fra Skærbækværket efter gennemførslen af 

brændselsomlægningsprojektet. 

2 Resume 

Den eksisterende miljøtilstand er vurderet på baggrund af data om sediment og 

biotaanalyser hentet fra vandplanerne Lillebælt/Jylland og Lillebælt/Fyn samt den 

nationale marine overvågningsdatabase (MADS). Der findes ikke fastsatte grænse-

værdier for koncentrationen af tungmetaller i vand, men der eksisterer miljøkvali-

tetskrav for koncentrationer af tungmetaller i vand. Der findes enkelte fastsatte 

grænseværdier for indholdet af tungmetaller i biota, eksempelvis grænseværdi for 

kviksølv i muslinger. For at kunne vurdere belastningen fra  tungmetaller er der 

derfor anvendt økotoksikologiske vurderingskriterier udarbejdet under OSPAR-

konventionen, eller baseret på US-EPA kriterier, eller kriterier for vurdering af bio-

ta fra Statens Forurensningstilsyn (Norge). 

Analyserne i den marine overvågningsdatabase viser at der for visse tungmetalkon-

centrationer i sediment er overskridelser af OSPAR EAC-værdierne , mens biota 

overholder OSPAR EAC grænseværdierne samt det norske klassificeringssystems 

grænseværdi for moderat forurenet vand. Det er EAC-værdierne, der anvendes i 

vandplanerne. 

De beregnede tungmetalbelastninger fra Skærbækværkets i sedimentet i Natura 

2000-området resulterer i meget lave værdier. Alene disse værdier fører til den 

konklusion, at der ikke forventes at være en væsentlig påvirkning fra projektet på 

sediment og biota i Natura 2000-området. Sammenholdes disse værdier endvidere 

med miljøkvalitetskravene fra bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010 f, må det 

ligeledes konstateres, at der ikke vil forekomme overskridelser af disse kvalitets-

krav fra projektet. Projektet er dermed i overensstemmelse med prioriterede indsat-

ser i vandplanerne for opnåelse af god økologisk tilstand. Det beregnede indhold i 

sediment som konsekvens af bidraget fra Skærbækværket vil ikke bidrage væsent-

ligt til forøgelse af tungmetalindholdet i sedimentet. 

Der foreligger ikke tilgængelige data for eksisterende koncentrationer af tungme-

taller i vandfasen i Lillebælt og af denne årsag, kan den nuværende belastning af 

tungmetaller i vandfasen ikke vurderes i sammenhæng med de fra projektets stam-

mende belastninger i forhold til de gældende miljøkvalitetskrav. Da tilledningerne 

imidlertid overholder miljøkvalitetskravene med stor margin, vurderes de ikke at 

ville medvirke til en forringelse af tilstanden i Natura 2000 området, og dermed er 

de i overensstemmelse med vandplanernes indsatsområder for opnåelse af god øko-

logisk tilstand i områderne.  

I anlægsfasen vil det opgravede materiale blive klappet andetsteds på grundlag af 

nødvendige miljøtilladelser med tilhørende vilkår. Det forventes endvidere at spil-

det i forbindelse med opgravningsarbejdet vil være minimalt. I driftsfasen vurderes 

det på basis af den tilgængelige viden at påvirkningen fra den øgede skibstrafik 

ikke vil medføre en væsentlig påvirkning med tungmetaller.  

På denne baggrund forventes det ikke at den  øgede belastning vil påvirke de natur-

typer og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, væsent-

ligt. 
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3 Indledning 

Formålet med dette notat er at belyse den nuværende tilstand med hensyn til ind-

holdet af tungmetaller i marine sedimenter og biota for at kunne vurdere hvorvidt 

brændselsomlægningsprojektet i Skærbækværket og deraf øgede tilledninger af 

tungmetaller vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af marine sedimenter og 

biota i Natur 2000 området ”Lillebælt”.  

Notatet redegør for den eksisterende tilgængelige viden om indholdet af tungmetal-

ler og TBT i sedimenter og biota fra Kolding Fjord og Natura 2000-området i Lil-

lebælt. Endvidere sammenholdes belastningen med miljøkrav og effektgrænser og 

forventede depositionstilførsler fra projektet.  

Datagrundlaget er baseret på udtræk fra den nationale marine overvågningsdata-

base (MADS), vand- og naturplaner, screeningsrapporter og oplysninger fra Natur-

styrelsen. Endvidere foreligger der data på tungmetalkoncentrationer fra sediment i 

Skærbækværkets havn i forbindelse med en ansøgning om klaptilladelse. 

Der er ikke tilgængelige data for koncentrationer af tungmetaller i vandfasen i Lil-

lebælt eller Kolding Fjord. 

4 Tilgang og metode 

Af vandplanerne for hhv. Lillebælt/Jylland og Lillebælt/Fyn fremgår indsatsområ-

der for at opnå økologisk tilfredsstillende tilstand for udvalgte stoffer i de ferske og 

salte vådområder, som de to planer dækker over, herunder Natura 2000 Området 

”Lillebælt”. De beregnede tilledninger fra Skærbækværket er vurderet i forhold til 

indsatsområderne og det er vurderet i hvilket omfang påvirkningen fra Skærbæk-

værket er i overensstemmelse med indsatsområderne, idet det antages at hvis en 

given påvirkning ikke er i uoverensstemmelse med indsatsplanen, vil denne på-

virkning ikke kunne medføre væsentlige negative effekter på området. 

Vurderingen er bygget op således at først præsenteres den nuværende miljøtilstand 

i relation til indhold af tungmetaller i marine sedimenter og biota i Lillebælt og 

dernæst vurderes de beregnede tilledninger til området fra Skærbækværket efter 

gennemførslen af brændselsomlægningsprojektet. 

I det omfang de nuværende belastninger af tungmetaller i sediment og biota ken-

des, sammenlignes de med alment anvendte vejledende grænseværdier udarbejdet 

under OSPAR-konventionen eller baseret på grænseværdier fra US-EPA for sedi-

menter og fra Statens Forurensnings Tilsyn (FST), Norge for så vidt angår vurde-

ringskriterier for biota. I forhold til sedimenter anses enkelte overskridelser af 

grænseværdierne ikke for at være en væsentlig påvirkning, jf. institutionernes egne 

grænsedefinitioner (OSPAR, 2009; US-EPA; SFT, 1997). 

For at vurdere om den øgede tilførsel af tungmetaller fra Skærbækværket vil påvir-

ke tungmetalkoncentrationer i vand, sediment og biota i Natura 2000-området væ-

sentligt, er der foretaget et kvalificeret skøn af kilder og belastninger fra projektet 

og det er dernæst vurderet hvorvidt de gældende miljøkvalitetskrav og vejledende 

grænseværdier for hhv. vand- og sedimentkoncentrationer af tungmetaller kan 

overholdes. Denne vurdering er alene sket på basis af disse beregninger og er uden 

data for en eventuel baggrundsbelastning, da denne ikke kendes. Skønnet er foreta-
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get på baggrund af beregnede depositionsresultater og resulterende vandkoncentra-

tioner (DCE, 2012), samt deraf følgende sedimentation af tungmetaller til Natura 

2000-området. Vurderingen af vandkoncentrationer antager at opholdstiden af hav-

vand er på 10-21 dage i Kolding Fjord og Lillebælt, og at de deponerede metaller 

opblandes i den øverste ene meter af vandet, samt at der inden for de angivne om-

råder er fuldstændig horisontal opblanding af vandet. 

I forlængelse heraf er der foretaget et skøn af ændringer i sedimentkoncentratio-

nerne i Natura 2000-området som følge af Skærbækværkets brændselsomlægning. 

Dette skøn forudsætter, at der ingen belastning er i forvejen og at alt deponeret 

tungmetal sedimenterer direkte ud af vandsøjlen,  aflejres og akkumuleres i de 

øverste 2 centimeter af sedimentet, som antages at være fuldstændig opblandet. 

Yderligere antages det at tørstofindholdet i sedimentet er 20 % og at der ikke tilfø-

res yderligere tungmetaller fra nærliggende områder eller at tungmetaller i sedi-

mentet i øvrigt ikke fjernes, akkumulerer eller ophobes ved kemiske reaktioner el-

ler ved at indgå i det biologiske fødenet. På denne baggrund er der beregnet en år-

lig tilvækst af tungmetalkoncentrationer i sediment i Natura 2000-området samt et 

tidsrum for hvornår akkumulerede depositioner fra Skærbækværket i sig selv, over-

skrider OSPARS vejledende grænseværdier.  

5 Miljømål og krav 

I forhold til brændselsomlægningen på Skærbækværket er de relevante miljøkrav 

for marine områder fremsat i vandplanerne for hovedopland Lillebælt, hhv. Vand-

plan for Lillebælt/Jylland (NST, 2011a) og Lillebælt/Fyn (NST, 2011c), i Natura 

2000-planen for Lillebælt (NST, 2011b) og i Bekendtgørelse nr. 38 af 19/1/2011 

om kvalitetskrav for skaldyrvande. 

De gældende miljøkvalitetskrav indeholdt i vandplanerne for Lillebælt foreligger 

indtil videre kun for vandfasen (NST, 2011a og NST, 2011c) og er fremstillet i Ta-

bel 1. Der er ikke tilgængelige data om koncentrationer af tungmetaller i vandfasen 

i Lillebælt. Væsentlighedsvurderingen af belastninger er derfor gennemført ved at 

sammenligne disse miljøkvalitetskrav med beregnede vandkoncentrationer som 

følge af den ekstra tilledning fra Skærbækværket, som omtalt i afsnit 2. For nogle 

enkelte stoffer er der fastsat krav for stoffer i biota i Bekendtgørelse nr. 148 af 19/2 

2007, der vedrører visse forureninger i fødevarer. Det gælder for bly og cadmium. 

Dertil er der på EU-niveau fastsat miljøkvalitetskrav for kviksølv, hvor den højest 

tilladte koncentration i blåmuslinger er 20 µg/kg vådvægt, jf. Bekendtgørelse 1022.  

Tabel 1 Miljøkvalitetskrav for tungmetalkoncentrationer i vand fra bekendtgørelse nr. 

1022 af 25, august 2010 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder 

og krav til tilledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 

Parameter Enhed Generelle 

Vandkvalitetskrav 

Cadmium (Cd) 

Kviksølv (Hg) 

Krom (Cr) 

μg/l 

μg/l 

μg/l 

0,2 

0,05 

3,4 
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Kobber (Cu) 

Nikkel, Ni 

Bly (Pb) 

Vanadium (V) 

Arsen (As) 

Molybdæn (Mo) 

Selen (Se) 

Zink (Zn) 

μg/l 

μg/l 

μg/l 

μg/l 

μg/l 

μg/l 

μg/l 

μg/l 

1 

0,23 

0,34 

4,1 

0,11 

6,7 

-  

7,8 

 

Til at vurdere tungmetalkoncentrationer i sediment anvendes flere vejledende øko-

toksikologiske vurderingskriterier, heriblandt "Ecotoxicological Assessment Crite-

ria" (EAC), udarbejdet af OSPAR kommissionen (OSPAR, 2009), som er en inter-

national konvention for det Nordøstlige Atlanterhav. Kriteriet angives som et inter-

val, hvor den nedre værdi normalt anvendes og er baseret på data fra eksponerings-

studier, som er divideret med en sikkerhedsfaktor (x10-10.000) og kan fungere som 

angivelse af et niveau, hvor marine arter, inklusive de mest følsomme arter er be-

skyttet fra kroniske effekter. Yderligere anvendes Effect Range Low (ERL) værdi-

er fra den amerikanske Environmental Protection Agency (US-EPA). ERL er base-

ret på den laveste koncentration der udmønter sig i effekter i 10 % af et givent da-

tamateriale og anvendes til at afgrænse koncentrationer, der ikke vurderes at udgø-

re en risiko for uønskede effekter på miljøet (http://www2.dmu.dk/pub/fr760.pdf 

). Inden for OSPAR er der enighed om at anvende miljøvurderingskriterium for 

metaller i sediment baseret på ERL-værdier (http://www2.dmu.dk/pub/sr6.pdf 

 ).  

De to kriterier er udarbejdet på forskellig måde som beskrevet ovenfor hvor EAC-

værdierne er lavere end ERL-værdierne.  ERL-værdier angiver koncentrationsni-

veauer, hvor der i højere grad er risiko for skadelige effekter på miljøet hvis de 

overskrides, i forhold til en overskridelse af EAC-værdier. I relation til ERL-

værdier kan et havområdes tilstand klassificeres som god, hvis der ingen overskri-

delse observeres, og intermediær ved få overskridelser. I tilstandsrapport for 2010 

for marine områder (http://www2.dmu.dk/pub/sr6.pdf) kunne det konstateres at 58 

% af sediment-prøverne havde kviksølvindhold over US-EPA ERL-grænsen og 

mindst en fjerdedel af sedimentprøverne indeholdt alle metallerne, undtagen As, i 

koncentrationer, der var over ERL-grænsen. Naturstyrelsen har valgt at basere 

grænseværdier for sediment og indsatser i vandplanerne i forhold til OSPAR EAC-

værdier, hvorfor det er dem der primært vil blive vurderet i forhold til i det efter-

følgende. 

 

For biota (blåmuslinger) eksisterer der kun et miljøkvalitetskrav for kviksølv, og 

OSPAR har også kun udviklet EAC-værdier for nogle få stoffer. Til at vurdere be-

lastningen af tungmetaller i biota, anvendes derfor et norsk klassificeringssystem 

som fastsætter grænser for 5 tilstandsklasser fra ubetydelig forurenet til meget 

stærk forurenet (SFT, 1997). I dette notat er anvendt grænseværdien for klasse II 

som angiver et område der er moderat forurenet, hvilket er det første trin af påvirk-

ning i de 5 klasser, og som også anvendes i vurderinger af miljøtilstanden i danske 

farvande (DCE, 2011). 

http://www2.dmu.dk/pub/fr760.pdf
http://www2.dmu.dk/pub/sr6.pdf
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De relevante miljøkrav og grænseværdier for kviksølv, cadmium, bly, kobber, ar-

sen, nikkel, zink, krom og TBT er opsummeret i Tabel 2. Enhederne er mg/kg tør-

stof i sedimenter og mg/kg tørvægt for biota. 

Tabel 2 Miljøkvalitetskrav og grænseværdier for en række tungmetaller samt TBT fra 

OSPAR, EU, SFT Norge og US EPA.  

 Sediment 

mg/kg tørstof 

Biota 

mg/kg tørstof 

 OSPAR 

EAC 

US EPA 

ERL 

EU  

Kvalitetskrav 

OSPAR 

EAC 

SFT 

Klasse II 

Moderat foru-

renet 

Hg 0,05 0,15 0,11 0,01 0,2 

Cd 0,1 1,2 - - 2 

Pb 5 47 - - 3 

Cu 5 34 - - 10 

As 1 8,2 - - 10 

Ni 5 21 - - 5 

Zn 50 150 - - 200 

Cr 10 81 - - 3 

TBT 0,000002 - - 0,0004 0,1 

1)
 0,1 mg/kg tørstof svarer til 20 µg/kg vådvægt ved et tørstofindhold på 20%. 

For Lillebælt er der begrænset viden om en række miljøfremmede stoffers fore-

komst. Det medfører, at der ikke er fastlagt en økologisk tilstand for Lillebælt i 

vand- og naturplanerne i forhold til miljøfremmede stoffer og der foreligger heller 

ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for miljø-

fremmede stoffer i vandplanernes første planperiode frem til 2015. 

6 Økosystemeffekter 

Når tungmetaller indgår i marine økosystemer ved deposition fra luften vil hoved-

parten binde sig til organisk partikler som planktonalger og dødt organisk materiale 

der svæver frit i vandsøjlen.  Partiklerne vil drive rundt med strømme og kan blive 

ædt af fisk eller andre dyr der filtrerer vand for føde, som for eksempel blåmuslin-

ger der igen er fødeemne for mange havfugle. Størstedelen af partiklerne vil ulti-

mativt synke til havbunden og blive en del af sedimentet. Hvor lang tid der går før 

sedimenteringen sker og hvor langt partiklerne kan drive er afhængig blandt andet 
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af strømme og partikelstørrelse. I sedimentet kan det bindes kemisk og deponeres i 

kortere eller længere perioder afhængig af bundens kemiske forhold, herunder ilt-

forholdene. Partiklerne kan optages af bundlevende dyr som orm og muslinger og 

derved indgå i fødekæden, da disse dyr er føde for andre. Mange faktorer spiller 

derfor ind, hvorvidt et givent koncentrationsniveau af tungmetaller vil have en væ-

sentlig negativ påvirkning på et økosystem. Sedimentkoncentrationer og koncentra-

tioner i blåmuslinger er nogle indikatorer ud af flere der kan estimere belastningen 

af et økosystem, men der er ikke et entydigt forhold mellem sedimentkoncentratio-

ner af tungmetaller og væsentlige negative effekter på bestande af havfugle, mar-

svin og andre arter i højre trofiske niveauer.  

7 Niveauer 

I forbindelse med den nationale overvågning af det marine miljø er der i Lillebælt 

analyseret for miljøfremmede stoffer, herunder tungmetaller i sediment (Figur 7-1) 

og biota (Figur 7-2) i en række områder, der inkluderer stationer indenfor Natura 

2000-området eller i Kolding Fjord. For sedimentmålinger er det primært målinger 

fra Hejls Nor og Gamborg Nor, som begge er delvist indelukkede områder og fra to 

stationer, kaldet hhv. Lillebælt Bredning 2 samt Lillebælt Bredning, sediment samt 

fra Indre Kolding Fjord. Data for tungmetalindhold i blåmuslinger er tilgængelige 

fra Kolding Fjord og fra en station i den østlige side af Lillebælt (Lillebælt Bred-

ning), også et delvist lukket område samt fra Hejs Nor. For placering af målestatio-

nerne, se figur 5-1 og 5-2. 

Der er konstateret forhøjet indhold af TBT i alle de analyserede områder, men kon-

centrationerne af hovedparten af tungmetaller i sediment og biota ligger inden for 

de gældende miljøkvalitetskrav og grænseværdier i Tabel 2.  

Generelt betyder indholdet af miljøfremmede stoffer i sediment og muslinger i Lil-

lebælt, at en god økologisk tilstand i de undersøgte vandområder jævnfør vejleden-

de økotoksikologiske vurderingskriterier ikke er opnået (NST, 2011a og NST, 

2011c).  

Da der, bortset fra kviksølv i muslinger fra Lillebælt Bredning, Fyn, ikke foreligger 

målinger af prioriterede stoffer der kan sammenlignes med gældende miljøkvali-

tetskrav, er det ikke muligt at vurdere den kemiske tilstand for kystvandene inden 

for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. 
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Figur 7-1 Stationer i Lillebælt, hvor der foreligger relevante data om tungmetalkoncen-

trationer i sediment. 

 

 

Figur 7-2 Stationer i Lillebælt, hvor der foreligger relevante data om tungmetalkoncen-

trationer i blåmuslinger. 

8 Beregnet tungmetalniveau i vand og sediment i Natura 2000-

området 

I nedenstående afsnit præsenteres niveauerne for tungmetalindholdet i hhv. vand og 

sediment, som konsekvens af brændselsomlægningen på Skærbækværket. Værdi-

erne tager udgangspunkt i de beregnede depositioner til Natura 2000 -området 

(DCE 2012). I Tabel 3 er angivet de maksimale depositioner i Natura 2000-

området for de forskellige scenarier. Det er beregnet, at det mest belastede niveau i 
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Natura 2000 området ligger 7,2 km. fra Skærbækværket, altså i den nordligste del 

af Natura 2000-området. 

 

Parameter 

 

Enhed for den 

beregnede de-

postition: μg/m
2
 

0-

scenari-

et  

Hoved-

scenariet 

ved10 mg 

støv/Nm
3
 

Hovedsce-

nariet ved 

20 mg 

støv/Nm
3
 

Max. bio-

masse-

scenariet 

ved 10 mg 

støv/Nm3 

Max. bio-

masse-

scenariet 

ved 20 mg 

støv/Nm
3
 

Cadmium (Cd) 

Kviksølv (Hg) 

Krom (Cr) 

Kobber (Cu) 

Nikkel, Ni 

Bly (Pb) 

Vanadium (V) 

Arsen (As) 

Molybdæn (Mo) 

Selen (Se) 

Zink (Zn) 

0,000 

0,001 

0,019 

0,002 

0,000 

0,001 

0,038 

0,002 

0,000 

0,002 

0,019 

0,111 

0,050 

0,280 

0,307 

0,124 

0,228 

0,042 

0,072 

0,079 

0,298 

5,583 

0,222 

0,050 

0,559 

0,615 

0,248 

0,456 

0,084 

0,145 

0,158 

0,298 

11,166 

0,278 

0,125 

0,700 

0,770 

0,310 

0,571 

0,105 

0,181 

0,197 

0,746 

13,989 

0,556 

0,125 

1,399 

1,540 

0,621 

1,143 

0,211 

0,362 

0,395 

0,746 

27,979 

Tabel 3, Maksimale depositioner i Natura 2000-området for de forskellige scenari-

er 

 

Som det fremgår af nedenstående tabel 4 medfører de beregnede depositioner ikke 

overskridelser af  miljøkvalitetskravene til vandkvalitetskrav for nogen af scenari-

erne i herunder i Natura 2000-området (DCE, 2012). Værdierne overholdes med 

meget stor margin i Natura 2000-området. 

 

Parameter 

 

Enhed for den 

beregnede kon-

centration:  

Nano g/l 

0-

scenari-

et  

Hoved-

scenariet 

ved10 mg 

støv/Nm
3
 

Hoved-

scenariet 

ved 

20 mg 

støv/Nm
3
 

Max. bio-

masse-

scenariet 

ved 10 mg 

støv/Nm3 

Max. 

biomasse-

scenariet 

ved 20 

mg 

støv/Nm
3
 

Vandkvali-

tetskrav 

 

Enhed: 

Nano g/l 

 

Cadmium (Cd) 

Kviksølv (Hg) 

Krom (Cr) 

Kobber (Cu) 

Nikkel, Ni 

Bly (Pb) 

Vanadium (V) 

Arsen (As) 

Molybdæn (Mo) 

Selen (Se) 

Zink (Zn) 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,003 

0,001 

0,008 

0,008 

0,003 

0,006 

0,001 

0,002 

0,002 

0,008 

0,153 

0,006 

0,001 

0,015 

0,017 

0,007 

0,012 

0,002 

0,004 

0,004 

0,008 

0,306 

0,008 

0,003 

0,02 

0,02 

0,009 

0,016 

0,003 

0,005 

0,005 

0,020 

0,383 

0,015 

0,003 

0,038 

0,042 

0,017 

0,031 

0,006 

0,01 

0,011 

0,020 

0,767 

200 

50 

3400 

1000 

230 

340 

4100 

110 

6700 

-  

7800 

Tabel 4,  Resulterende vandkoncentrationer i Natura 2000-området for de forskel-

lige scenarier, alene som følge af den ekstra tilledning fra Skærbækværket. 

 

 

Til vurdering af hvilket bidrag depositionerne i Natura 2000-området vil medføre 

til sedimentet forudsættes det, at alt tungmetal falder direkte ned gennem vandsøj-

len og aflejres i de øverste 2 centimeter af sedimentet som er fuldstændig opblan-
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det, Det antages at tørstofindholdet i sedimentet er 20%.  Den estimerede årlige 

tilvækst i tungmetalkoncentration i sedimentet er angivet i tabel 5. I tabellen er og-

så angivet OSPAR EAC værdier, samt hvor mange år det vurderes at tage før 

OSPAR EAC værdierne er overskredet, under antagelse af at depositionerne fra 

Skærbækværket er den eneste kilde i et i forvejen ubelastet sediment. 

 

 

Parameter OSPAR EAC 

grænseværdi 

Årlig tilvækst i se-

diment for max. 

biomassescenarie 

20 mg støv/Nm
3
 

År før grænse-

værdi overskri-

des 

Cadmium (Cd) 

Kviksølv (Hg) 

Krom (Cr) 

Kobber (Cu) 

Nikkel, Ni 

Bly (Pb) 

Vanadium (V) 

Arsen (As) 

Molybdæn (Mo) 

Selen (Se) 

Zink (Zn) 

0,1 mg/kg tørstof 

0,05 mg/kg tørstof 

10 mg/kg tørstof 

5 mg/kg tørstof 

5 mg/kg tørstof 

5 mg/kg tørstof 

-  

1 mg/kg tørstof 

- 

- 

50 mg/kg tørstof 

139 ng/kg tørstof 

39 ng/kg tørstof 

350 ng/kg tørstof 

385 ng/kg tørstof 

155 ng/kg tørstof 

286 ng/kg tørstof 

53 ng/kg tørstof 

91 ng/kg tørstof 

99 ng/kg tørstof 

318 ng/kg tørstof 

6995 ng/kg tørstof 

719 

1.290 

28.592 

12.987 

32.206 

17.498 

- 

11.050 

- 

- 

7.148 

Tabel 5. Årlig tilvækst i koncentration i sediment, OSPAR EAC grænseværdier, 

samt antal år før grænseværdier overskrides. 

 

Tabel 5 viser at den største årlige belastning af sedimentet i forhold til OSPAR 

EAC grænseværdien er for cadmium hvor den akkumulerede mængde vil overstige 

EAC grænseværdien efter ca. 719 års drift ved maks. biomassescenariets højeste 

støvemission. De årlige tilvækster er ubetydeligt i forhold til OSPAR EAC grænse-

værdierne for alle sporstofferne. Det vurderes at spormetalbelastningerne fra Skær-

bækværket i Natura 2000-området er meget lave og ikke vil påvirke væsentligt de 

naturtyper og arter der udgør udpegningsgrundlaget for området. 

9 Vurdering af de enkelte tungmetaller 

Nedenfor gennemgås de miljøfremmede stoffer enkeltvis og de målte niveauer i 

hhv. sediment og biota præsenteres. Dernæst vurderes for hvert enkelt stof hvorvidt 

tilledningerne fra Skærbækværket vil kunne føre til at de, i vandplanerne gældende 

miljøkvalitetskrav og vejledende grænseværdier for hhv. vand- og sedimentkon-

centrationer af tungmetaller i området overskrides. Som beskrevet tidligere er det 

beregnet at det mest belastede område er beliggende 7,2 km. Fra Skærbækværket, 

hvorfor det er disse værdier, der anvendes nedenfor. 

9.1 Kviksølv 

9.1.1 Vand 

Bidraget fra Skærbækværket til vandkoncentration af Hg i  Natura 2000-området er 

beregnet til 0,03 ng/l baseret på den samlede deposition fra max. biomassescenariet 

(DCE, 2012). Miljøkvalitetskravet er mere end 1500 gange højere (0,05 µg/l) og er 
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dermed ikke overskredet. På denne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til 

Natura 2000-området som følge af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en 

væsentlig påvirkning på vandkoncentrationerne af Hg. 

9.1.2 Sediment 

Kviksølvindholdet analyseret i sedimentprøver fra en række lokaliteter i Lillebælt 

er vist i nedenstående tabel. 

Tabel 6 Data for Hg indhold i sedimentprøver fra MADS (DCE, 2012, NST, 2012). En-

hed er mg Hg/kg tørvægt. 

Station Længde-

grad 

Breddegrad Dato Værdi 

Skærbækværkets havn 937,1667 5530,10 05-07-2010 0,09 

Hejls Nor 935,214 5521,682 01-12-2009 0,014 

Hejls Nor 935,852 5521,898 01-12-2009 0,011 

Lillebælt Bredning, sediment 940,828 5519,698 28-11-2008 0,1 

Lillebælt Bredning 2 938,418 5523,453 28-11-2008 0,156 

Gamborg Nor 948,805 5527,232 2005 0,228 

 

Data viser, at kviksølvindholdet i sedimentprøver fra Gamborg Nor, Lillebælt 

Bredning, sediment samt Lillebælt Bredning, 2 overskrider EAC-værdien på 0,05 

mg Hg/kg tørstof. Niveauet i Skærbækværkets havn er ligeledes over EAC-

værdien, mens grænseværdien er overholdt i Hejls Nor. Der foreligger ikke værdier 

for kviksølvindholdet i sediment fra vandplan Lillebælt/Fyn.  

Overskridelsen af ERL-værdien i 2008 er marginal (<4 %), mens målingen fra 

Gamborg Nor i 2005 er 52% højere end ERL-værdien.  Som beskrevet i afsnit 3, 

angiver ERL-værdien en øvre grænse for god tilstand i OSPAR regi og en over-

skridelse af denne på mindre end 4 %, vurderes ikke til at være væsentlig. De høje-

re niveauer fra Gamborg Nor er forventelige, idet der generelt er fundet høje vær-

dier af miljøfarlige stoffer i dette område, som er kendetegnet ved et smalt udløb til 

fjorden med meget lille vandudskiftning. Den beregnede deposition af kviksølv fra 

Skærbækværket til dette område i max. biomassescenariet, er ca. 0,155 µg/m
2
/år  

(DCE, 2012). Beregninger der er foretaget under de forudsætninger der er angivet i 

afsnit 2, angiver en årlig tilvækst i sedimentkoncentrationer af Hg på 39 ng/kg tør-

stof, hvilket svarer til at der skal deponeres i 1290 år før OSPARs EAC-værdi 

overskrides, hvis tungmetaltilførslerne fra Skærbækværket er den eneste kilde.  

Indsatsområdet i vandplanerne der er opstillet for at opnå en tilfredsstillende øko-

logisk tilstand indebærer at udledninger overholder miljøkvalitetskravene. Bidraget 

fra Skærbækværket gør dette med stor margin, og projektet er dermed i overens-
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stemmelse med de prioriterede indsatser i vandplanerne for opnåelse af god økolo-

gisk tilstand. 

9.1.3 Biota 

Kviksølvindholdet analyseret i blåmuslinger fra en række lokaliteter indenfor Natu-

ra 2000 området er vist i Tabel 7.  

Tabel 7 Indholdet af kviksølv i muslinger fra Lillebælt.(NST, 2011a samt NST 2011c). 

Vandområde Hg indhold 

µg /kg vådvægt 

Kolding Inderfjord 11,6 

Hejlsminde Nor 16,3 

Lillebælt Bredning 8,7 

Lillebælt Bredning, Fyn 15,0 

 

I relation til miljøkvalitetskravet for kviksølvindholdet i muslinger på 20 µg Hg/kg 

vådvægt ses det, at kviksølv i muslinger opsamlet i Hejlsminde Nor, Lillebælt 

Bredning, Kolding inderfjord samt Lillebælt Bredning, Fyn alle er under miljøkva-

litetskravet. 

I den nationale marine database (MADS) er der registreret yderligere data for kvik-

sølv i blåmuslinger fra Lillebælt. Tabel 8 indeholder de data der er relevante for 

brændselsomlægningsprojektet, som alle ligger under miljøkvalitetskravet. 

Tabel 8 Data for Hg indhold i blåmuslinger fra MADS (DCE, 2012). Enhed er µg 

Hg/kg vådvægt. 

Station Længde-

grad 

Breddegrad Dato Værdi 

Kolding Fjord 929,94 5529,82 31-10-2007 12,2 

Kolding Fjord 929,94 5529,82 12-10-2010 12,12 

     

 

På denne baggrund vurderes de nuværende niveauer af kviksølv i muslinger ikke at ville 

kunne forårsage væsentlige økotoksikologiske effekter. 
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9.1.4 Samlet konklusion for kviksølv 

 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

 

9.2 Cadmium 

9.2.1 Vand 

Vandkoncentration af Cd i Natura 2000-områdeter beregnet til 0,068 ng/l baseret 

på den samlede deposition fra max. biomassescenariet (DCE, 2012). Miljøkvali-

tetskravet er næsten 3000 gange højere (0,2 µg/l) og er dermed ikke overskredet. 

På denne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til Natura 2000-området som 

følge af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en væsentlig påvirkning på 

vandkoncentrationerne af Cd. 

9.2.2 Sediment 

Cadmiumindholdet analyseret i sedimentprøver fra tre lokaliteter i Natura 2000-

området i Lillebælt samt fra Skærbækværkets havn er vist i nedenstående Tabel 9. 

Tabel 9 Data for Cd indhold i sedimentprøver fra MADS (DCE, 2012, NST, 2012). En-

hed er mg Cd/kg tørvægt. 

Station Længde-

grad 

Breddegrad Dato Værdi 

Skærbækværkets havn 937,1667 5530,10 05-07-2010 0,7 

Hejls Nor 935,214 5521,682 01-12-2009 0,19 

Hejls Nor 935,852 5521,898 01-12-2009 0,16 

Lillebælt Bredning, sediment 940,828 5519,698 28-11-2008 0,5 

Lillebælt Bredning 2 938,418 5523,453 28-11-2008 0,945 

Gamborg Nor 948,805 5527,232 2005 10,008 

 

De tilgængelige data for Cd i sedimentprøver fra Lillebælt Bredning, sediment 

samt Lillebælt Bredning, 2, Hejls Nor samt Skærbækværkets havn overskrider 

OSPARs EAC-værdi (0,1 mg Cd/kg tørvægt), der er den værdi, der anvendes i 

vandplanerne, men de ligger under ERL-kriteriet på 1,2 mg Cd/kg tørvægt. For Cd 

vedkommende har Lillebælt således ikke en tilfredsstillende økologisk tilstand. 
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Der er fundet særlig høje koncentrationer af cadmium i Gamborg Nor, ligesom 

indholdet af cadmium i sediment fra Helnæs Bugt er angivet som højt (NST, 

2011c). 

EAC-værdien for Cd i sediment er overskredet i størstedelen af de indre danske 

farvande (Dahllöf  & Andersen, 2009), hvilket afspejler at belastningen af Cd i Lil-

lebælt ikke er usædvanlig. Depositionsberegninger fra DCE (DCE, 2012) angiver 

ved max. biomassescenariet at depositionen af Cd fra Skærbækværket til Natura 

2000-området vil være på maksimalt 0,556 µg/m
2
/år. Beregninger der er foretaget 

under de forudsætninger der er angivet i afsnit 2, angiver en årlig tilvækst i sedi-

mentkoncentrationer af Cd på 139 ng/kg tørstof, hvilket svarer til at der skal depo-

neres i 719 år før OSPARs EAC-værdi overskrides, hvis tungmetaltilførslerne fra 

Skærbækværket er den eneste kilde. 

Indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand indebærer at ud-

ledninger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket 

gør med stor margin, og dermed er projektet i overensstemmelse med de prioritere-

de indsatser i vandplanerne for opnåelse af god økotoksikologisk tilstand. 

 

ERL værdierne er i øvrigt overholdt. 

9.2.3 Biota 

Tabel  indeholder de tilgængelige data for Cd i blåmuslinger fra Lillebælt og Kol-

ding Fjord. Der findes ikke EAC-værdier for Cd i biota, men sammenlignes der 

med SFT grænseværdien for klasse II på 2 mg Cd/kg tørvægt, som betegner ni-

veauet for en moderat forurenet tilstand, ligger niveauerne i Lillebælt under denne 

og på denne baggrund, vurderes det at de nuværende cadmiumkoncentrationerne i 

muslinger ikke påvirker blåmuslinger i området væsentligt. 

Tabel 10 Data for Cd indhold i blåmuslinger fra MADS (DCE, 2012). Enhed er mg 

Cd/kg tørvægt. 

Station Længde-

grad 

Breddegrad Dato Værdi 

Kolding Fjord 929,94 5529,82 31-10-2007 0,771 

Lillebælt bredning 952,42 5520,91 22-10-2007 1 

9.2.4 Samlet konklusion for cadmium 

 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. Desuden er ERL-værdierne overholdt. 
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9.3 Bly 

9.3.1 Vand 

Vandkoncentration af Pb i Natura 2000-områdeter beregnet til 0,14 ng/l baseret på 

den samlede deposition fra max. biomassescenariet (DCE, 2012). Miljøkvalitets-

kravet er næsten 2500 gange højere (0,34 µg/l) og er dermed ikke overskredet. På 

denne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til Natura 2000-området som 

følge af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en væsentlig påvirkning på 

vandkoncentrationerne af Pb. 

9.3.2 Sediment 

Data for blyindhold i sedimentprøver fra Lillebælt kan ses i nedenstående tabel. 

Tabel 11 Data for Pb indhold i sediment fra MADS (DCE, 2012, NST, 2012). Enhed er 

mg Pb/kg tørstof. 

Station Længdegrad Breddegrad Dato Værdi 

Skærbækværkets havn 937,1667 5530,10 05-07-2010 28,7 

Hejls Nor 935,214 5521,682 01-12-2009 6,9 

Hejls Nor 935,852 5521,898 01-12-2009 6,3 

Lillebælt Bredning 940,828 5519,698 28-11-2008 23,4 

Lillebælt Bredning 2 938,418 5523,453 28-11-2008 63,8 

Gamborg Nor 948,805 5527,232 2005 49,3 

 

De registrerede koncentrationer ligger over OSPARs EAC-værdi på 5 mg Pb/kg 

tørstof. Årsagen til forskellen i mængder i Hejls Nor i forhold til Gamborg Nor, 

Bredningen og Skærbækværkets havn kan ligge i at Pb binder sig stærkt til silt, og 

målte koncentrationer er derfor afhængige af siltkoncentrationen det pågældende 

sted således at jo mere silt, desto mere metal kan der bindes i sedimentet. Der er 

mere silt i Skærbækværkets havn og i Gamborg nor (86,4%) samt sandsynligvis 

også i den relativt dybere bredning, end i den lavvandede Hejls Nor, og derfor regi-

streres der også forholdsvist mere bly på steder som Lillebælt Bredning. I Helnæs 

Bugt, der ikke er en del af Natura 2000-området, er der ligeledes konstateret høje 

niveauer af bly, dog uden at værdierne er angivet specifikt (NST, 2011c) 

Generelt er koncentrationen af bly i sedimenter i de indre danske farvande højere 

end EAC-værdien (Dahllöf & Andersen, 2009) og som for Cd, afspejler dette at 

mængderne der er registreret i Lillebælt ikke er usædvanlige. En enkelt registreret 

overskridelse af ERL-værdien vurderes ikke til at være væsentlig, jf. afsnit 3 og at 

den er relateret til siltindholdet. Depositionen af bly til Natura 2000-området fra 

Skærbækværket er beregnet til at være maksimal 1,143 µg/m
2
/år ved max biomas-
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sescenariet (DCE, 2012). Beregninger der er foretaget under de forudsætninger der 

er angivet i afsnit 2, angiver en årlig tilvækst i sedimentkoncentrationer af Pb på 

286 ng/kg tørstof, hvilket svarer til at der skal deponeres i 17498 år før OSPARs 

EAC-værdi overskrides, hvis tungmetaltilførslerne fra Skærbækværket er den ene-

ste kilde 

Indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand indebærer at ud-

ledninger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket 

gør med stor margin, og dermed er projektet i overensstemmelse med de prioritere-

de indsatser i vandplanerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.3.3 Biota 

Tabel 12 viser de registrerede data for bly i blåmuslinger fra Lillebælt. 

Tabel 12 Data for Pb indhold i blåmuslinger fra MADS (DCE, 2012). Enhed er mg 

Pb/kg tørvægt. 

Station Længde-

grad 

Breddegrad Dato Værdi 

Kolding Fjord 929,94 5529,82 31-10-2007 1,5 

Lillebælt bredning, Fyn 952,42 5520,91 22-10-2007 1 

 

Registreringen af Pb i muslinger fra Kolding Fjord og Lillebælt Bredning ligger 

under SFT-klasse II grænseværdien på 3 mg/kg tørstof. 

På denne baggrund vurderes de nuværende niveauer af bly i blåmuslinger ikke at 

ville kunne forårsage væsentlige økotoksikologiske effekter. 

9.3.4 Samet konklusion for bly 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.4 Kobber 

9.4.1 Vand 

Vandkoncentration af Cu i Natura 2000-området er beregnet til 0,189 ng/l baseret 

på den samlede deposition fra max. biomassescenariet (DCE, 2012). Miljøkvali-

tetskravet er næsten 5300 gange højere (1 µg/l) og er dermed ikke overskredet. På 

denne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til Natura 2000-området som 

følge af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en væsentlig påvirkning på 

vandkoncentrationerne af Pb. 
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9.4.2 Sediment 

Data for kobber i sedimentprøver fra Lillebælt er vist i Tabel 13. 

Tabel 13 Data for Cu indhold i sediment fra MADS (DCE, 2012, NST, 2012). Enhed er 

mg Cu/kg tørstof. 

Station Længdegrad Breddegrad Dato Værdi 

Skærbækværkets havn 937,1667 5530,10 05-07-2010 33,4 

Hejls Nor 935,214 5521,682 01-12-2009 8,4 

Hejls Nor 935,852 5521,898 01-12-2009 5,3 

Lillebælt Bredning 940,828 5519,698 28-11-2008 19,8 

Lillebælt Bredning 2 938,418 5523,453 28-11-2008 46,3 

Gamborg Nor 948,805 5527,232 2005 157,3 

 

Alle data ligger over OSPAR's EAC-værdi (5 mg/kg), og en enkelt måling ligger 

over ERL-grænseværdien for kobber i sediment på 34 mg/kg tørstof. Der er fundet 

særlig høje koncentrationer af kobber i Gamborg Nor, ligesom indholdet af Kobber 

i sediment fra Helnæs Bugt er angivet som højt (NST, 2011c). 

En stor kilde til kobber i havmiljøet er fra bundmaling på skibe, som ofte indehol-

der kobber. Kobberkoncentrationen er i lighed med Pb, stærkt korreleret til siltkon-

centrationen, hvilket kan forklare de højere koncentrationer i Lillebælt Bredningen 

og Gamborg Nor. 

Generelt er koncentrationerne af Cu i sediment i de indre danske farvande højere 

end EAC-værdien (Dahllöf & Andersen, 2009), hvilket afspejler at koncentratio-

nerne i Lillebælt ikke er usædvanlige. Den enkelte overskridelse af ERL-værdien 

vurderes til ikke at være væsentlig, jf. afsnit 3 og dens relation til siltindholdet. De-

positionen af kobber til Natura 2000-området fra Skærbækværket er beregnet til at 

være maksimalt 1,54 µg/m
2
/år ved max biomassescenariet (DCE, 2012). Beregnin-

ger der er foretaget under de forudsætninger der er angivet i afsnit 2, angiver en 

årlig tilvækst i sedimentkoncentrationer af Cu på 385 ng/kg tørstof, hvilket svarer 

til at der skal deponeres i 12987 år før OSPARs EAC-værdi overskrides, hvis 

tungmetaltilførslerne fra Skærbækværket er den eneste kilde. 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. Øget skibstrafik kan dog potentielt 

øge koncentrationerne af kobber i sediment. 
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9.4.3 Biota 

Data for kobber i blåmuslinger er vist i Tabel 14.  

Tabel 14 Data for Cu indhold i blåmuslinger fra MADS (DCE, 2012). Enhed er mg 

Cu/kg tørvægt. 

Station Længdegrad Breddegrad Dato Værdi 

Kolding Fjord 929,94 5529,82 31-10-2007 8,4 

Lillebælt Bredning, 

Fyn 

952,42 5520,91 22-10-2007 6 

 

Værdierne ligger begge under SFT-klasse II grænseværdien på 10 mg/kg tørstof. 

På denne baggrund vurderes de nuværende niveauer af kobber i blåmuslinger ikke 

at ville kunne forårsage væsentlige økotoksikologiske effekter. 

9.4.4 Samlet konklusion for kobber 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.5 Arsen 

9.5.1 Vand 

Vandkoncentration af As i  Natura 2000-områdeter beregnet til 0,044 ng/l baseret 

på den samlede deposition fra max. biomassescenariet (DCE, 2012). Miljøkvali-

tetskravet er 2500 gange højere (0,11 µg/l) og er dermed ikke overskredet. På den-

ne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til Natura 2000-området som følge 

af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en væsentlig påvirkning på vand-

koncentrationerne af As. 

9.5.2 Sediment 

 

De eneste tilgængelige data på koncentrationer af arsen i sediment inden for Natura 

2000-området, er fra Gamborg Nor, hvor der i 2005 blev målt koncentationer på 

11,7 mg/kg tørstof (NST, 2012), som er 10 gange højere end OSPARS EAC-værdi. 

Der foreligger desuden få målinger fra Kolding Fjord og enkelte målinger i biota 

fra en station udenfor Natura 2000-området i Torø Vig ved Assens, syd for Natura 

2000 området. Desuden viser målinger fra Hejls Nor overskridelser af grænsevær-

dierne, men ingen konkrete værdier er angivet (NST, 2011a). 
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I forbindelse med en ansøgning om klaptilladelse blev der målt 11,7 mg As/kg tør-

stof i sediment fra Skærbækværkets havn, hvilket er højere end OSPAR's EAC-

værdi på 1 mg As/kg tørstof og US-EPAS ERL-værdi på 8,2 mg As/kg tørstof. 

Hvorvidt niveauet af arsen i gamborg Nor er repræsentativt for Natura 2000-

området kan ikke vurderes på det foreliggende grundlag, men det forventes at ni-

veauerne sandsynligvis er lavere i den åbne del af Natura 2000-området da Gam-

borg Nor generelt er mere belastet af tungmetaller end åbne farvande 

Den forventede deposition af arsen fra Skærbækværket til Natura 2000-området er 

ved max. biomasse scenariet beregnet til maksimalt 0,362 µg/m
2
/år. Beregninger 

der er foretaget under de forudsætninger der er angivet i afsnit 2, angiver en årlig 

tilvækst i sedimentkoncentrationer af As på 91 ng/kg tørstof, hvilket svarer til at 

der skal deponeres i 11050 år før OSPARs EAC-værdi overskrides, hvis tungmetal-

tilførslerne fra Skærbækværket er den eneste kilde. 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.5.3 Biota 

Arsen er blevet målt i to prøver af blåmuslinger fra Torø Vig ved Assens med kon-

centrationer på hhv. 8,2 og 18,2 mg/kg tørstof. Grænseværdien for SFT-klasse II 

ligger på 10 mg/kg tørstof. Til sammenligning blev der i en screeningsundersøgelse 

foretaget af fødevarestyrelsen i 2010, målt arsen i 9 muslingeprøver fra hele landet 

med en gennemsnitskoncentration på 7,83 mg/kg tørvægt (Fødevarestyrelsen, 

2010). 

Det vurderes at arsenindholdet i blåmuslinger i Natura 2000 området sandsynligvis 

vil ligge på samme niveau.   

9.5.4 Samlet konklusion for arsen  

Miljøkvalitetskravene for vand kan overholdes efter brændselsomlægning. De nu-

værende grænseværdier for sediment er formentlig overskredet mens indholdet i 

biota formentlig overholder gældende grænseværdier. Da indsatsområdet i henhold 

til vandplanerne overholdes efter brændselsomlægning, forventes ikke en væsentlig 

påvirkning af arter og naturtyper i Natura 2000-områderne. 

9.6 Nikkel 

9.6.1 Vand 

Vandkoncentration af Ni i Natura 2000-områdeter beregnet til 0,076 ng/l baseret på 

den samlede deposition fra max. biomassescenariet (DCE, 2012). Miljøkvalitets-

kravet er mere end 3000 gange højere (0,23 µg/l) og er dermed ikke overskredet. 

På denne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til Natura 2000-området som 
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følge af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en væsentlig påvirkning på 

vandkoncentrationerne af Ni. 

9.6.2 Sediment 

De eneste tilgængelige data for nikkel i sediment i Natura 2000-området stammer 

fra Gamborg Nor, hvor der i 2005 blev registreret 19,2 mg/kg tørstof (NST, 2012). 

I forbindelse med en ansøgning om klaptilladelse blev der målt 29,1 mg Ni/kg tør-

stof i sediment fra Skærbækværkets havn. Begge værdier er højere end OSPAR's 

EAC-værdi på 5 mg Ni/kg tørstof. 

Nikkelkoncentrationer i sediment er i lighed med kobber, bly og zink stærkt korre-

leret til siltkoncentrationen og ligger generelt højt i områder med meget siltholdige 

sedimenter (Dahllöf og Andersen, 2009). Den høje værdi fra Skærbækværkets havn 

kan skyldes en generel højere belastning i havnen og havnesedimentets høje silt-

koncentrationer. 

Hvorvidt dette niveau er repræsentativt for Natura 2000-området kan ikke vurderes 

på det foreliggende grundlag, men det forventes at niveauerne sandsynligvis er la-

vere i Natura 2000-området da havneområder generelt er mere belastet af tungme-

taller end åbne farvande. 

Den forventede deposition af nikkel fra Skærbækværket til Natura 2000-området er 

ved max. biomassescenariet beregnet til maksimalt 0, 621 µg/m
2
/år. Beregninger 

der er foretaget under de forudsætninger der er angivet i afsnit 2, angiver en årlig 

tilvækst i sedimentkoncentrationer af Ni på 155 ng/kg tørstof, hvilket svarer til at 

der skal deponeres i 32206 år før OSPARs EAC-værdi overskrides, hvis tungmetal-

tilførslerne fra Skærbækværket er den eneste kilde. 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.6.3 Biota 

Tabel15 viser indholdet af nikkel i blåmuslinger fra Kolding Fjord og Lillebælt 

Bredning. Begge værdier ligger under grænseværdien for SFT-klasse II på 5 mg/kg 

tørvægt. 

Tabel 15 Data for Ni indhold i blåmuslinger fra MADS (DCE, 2012). Enhed er mg Ni/kg 

tørvægt. 

Station Længdegrad Breddegrad Dato Værdi 

Kolding Fjord 929,94 5529,82 31-10-2007 1,7 

Lillebælt Bredning 952,42 5520,91 22-10-2007 2,6 
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På denne baggrund vurderes de nuværende niveauer af nikkel i blåmuslinger ikke 

at ville kunne forårsage væsentlige økotoksikologiske effekter. 

9.6.4 Samlet konklusion for nikkel 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.7 Zink 

9.7.1 Vand 

Vandkoncentration af Zn Natura 2000-området  er beregnet til 3,437 ng/l baseret 

på den samlede deposition fra max. biomassescenariet (DCE, 2012). Miljøkvali-

tetskravet er mere end 2200 gange højere (7,8 µg/l) og er dermed ikke overskredet. 

På denne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til Natura 2000-området som 

følge af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en væsentlig påvirkning på 

vandkoncentrationerne af Zn. 

9.7.2 Sediment 

Tabel16 viser de tilgængelige data for zink i sedimentprøver. Alle målingerne lig-

ger en del over OSPAR's EAC-værdi på 50 mg/kg tørstof og to prøver overskrider 

også ERL-værdien på 150 mg/kg tørstof. 

Tabel16 Data for Zn indhold i sediment fra MADS (DCE, 2012, NST, 2012). Enhed er 

mg Zn/kg tørstof. 

Station Længdegrad  Breddegrad Dato Værdi 

Skærbækværkets havn 937,1667 5530,10 05-07-2010 114 

Hejls Nor 935,214 5521,682 01-12-2009 90,4 

Hejls Nor 935,852 5521,898 01-12-2009 176,8 

Lillebælt Bredning 940,828 5519,698 28-11-2008 97,3 

Lillebælt Bredning 2 938,418 5523,453 28-11-2008 213,5 

Gamborg Nor 948,805 5527,232 2005 441,5 

 

Generelt er koncentrationerne af Zn i sediment i de indre danske farvande højere 

end EAC-værdien (Dahllöf & Andersen, 2009), hvilket afspejler at koncentratio-

nerne i Lillebælt ikke er usædvanlige. Den forventede deposition af Zn fra Skær-

bækværket til Natura 2000-området er ved max. biomassescenariet beregnet til 
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maksimalt 27,98 µg/m
2
/år. Beregninger der er foretaget under de forudsætninger 

der er angivet i afsnit 2, angiver en årlig tilvækst i sedimentkoncentrationer af Zn 

på 6995 ng/kg tørstof, hvilket svarer til at der skal deponeres i 7148 år før OSPARs 

EAC-værdi overskrides, hvis tungmetaltilførslerne fra Skærbækværket er den ene-

ste kilde. 

Indholdet af Zn i sediment fra Natura 2000-området viser høje koncentrationer, 

hvor der er en risiko for at marine organismer kan påvirkes negativt. Den forvente-

de deposition til området er betydelig mindre, men det kan ikke udelukkes at yder-

ligere mængder Zn vil lagres i sedimentet omend i meget lave koncentrationer.  

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.7.3 Biota 

I Tabel17 er opstillet data for zink i blåmuslinger indsamlet i Kolding Fjord og Lil-

lebælt Bredning. I begge tilfælde ligger koncentrationerne under SFT-klasse II 

grænseværdien på 200 mg/kg tørvægt. 

Tabel 17 Data for Zn indhold i blåmuslinger fra MADS (DCE, 2012). Enhed er mg Zn/kg 

tørvægt. 

Station Længdegrad Breddegrad Dato Værdi 

Kolding Fjord 929,94 5529,82 31-10-2007 135,2 

Lillebælt bredning, 

Fyn 

952,42 5520,91 22-10-2007 105,2 

 

På det foreliggende grundlag vurderes det at de nuværende niveauer af zink i blå-

muslinger ikke ville kunne forårsage væsentlige økotoksikologiske effekter. 

9.7.4 Samlet konklusion for zink 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.8 Krom 

9.8.1 Vand 

Vandkoncentration af Cr i Natura 2000-området er beregnet til 0,172 ng/l baseret 

på den samlede deposition fra max. biomassescenariet (DCE, 2012). Miljøkvali-

tetskravet er næsten 20000 gange højere (3,4 µg/l) og er dermed ikke overskredet. 
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På denne baggrund vurderes tilførslen af tungmetaller til Natura 2000-området som 

følge af brændselsomlægningsprojektet ikke at have en væsentlig påvirkning på 

vandkoncentrationerne af Cr. 

9.8.2 Sediment og biota 

De eneste tilgængelige data på koncentrationer af krom i sediment stammer fra 

Gamborg Nor, hvor der i 2005 blev målt 76,7 mg/kg tørstof. Der er ikke tilgænge-

lige data fra biota inden for Natura 2000-området. I forbindelse med en ansøgning 

om klaptilladelse blev der målt 32 mg Cr/kg tørstof i sediment fra Skærbækværkets 

havn, hvilket er højere end OSPAR's EAC-værdi på 10 mg Cr/kg tørstof men lave-

re end US-EPAS ERL-værdi på 81 mg Cr/kg tørstof. 

Beregninger der er foretaget under de forudsætninger der er angivet i afsnit 2, an-

giver en årlig tilvækst i sedimentkoncentrationer af Cr på 350 ng/kg tørstof, hvilket 

svarer til at der skal deponeres i 28592 år før OSPARs EAC-værdi overskrides, 

hvis tungmetaltilførslerne fra Skærbækværket er den eneste kilde. Antages det 

ydermere, at niveauerne af krom i sediment er mindre end i Skærbækværkets havn, 

vurderes det at påvirkningen fra Skærbækværket ikke vil påvirke sedimentkoncen-

trationerne af Cr i Natura 2000-området væsentligt. 

9.8.3 Samlet konklusion for krom 

Da indsatsområdet for at opnå en tilfredsstillende økologisk tilstand er at udlednin-

ger overholder miljøkvalitetskravene, hvilket bidraget fra Skærbækværket gør med 

stor margin, er projektet i overensstemmelse med prioriterede indsatser i vandpla-

nerne for opnåelse af god økologisk tilstand. 

9.9 TBT 

9.9.1 Sediment 

I forbindelse med en ansøgning om klaptilladelse blev der målt 226,2 µg TBT/kg 

tørstof i sediment fra Skærbækværkets havn, hvilket er højere end OSPAR's EAC-

værdi på 0,002 µg TBT/kg tørstof. I Torø Vig ved Assens blev der i 2008 målt 2,8 

µg TBT/kg tørstof. Det generelle mønster for TBT i sedimenter i danske farvande 

stemmer overens med dette, hvor havne og marinaer med tæt skibstrafik udviser 

høje niveauer af TBT i sedimentet.  

Det aktuelle niveau af TBT i sedimenter i Natura 2000-området forventes at ligge 

lavere end de ovenstående værdier, dog kan relativt høje værdier forventes, idet 

farvandet er relativt tæt trafikeret.  

9.9.2 Biota 

Der er registreret en måling af TBT i blåmuslinger fra Lillebælt Bredning (Figur 

7-1), som viser et indhold på 0,00076 mg/kg tørvægt, hvilket overskrider OSPAR's 

EAC-værdi på 0,0004, men ligger under SFT-klasse II grænseværdien på 0,1mg/kg 

tørstof. 
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Niveauerne af TBT i blåmuslinger er, i lighed med sedimentkoncentrationer af 

TBT, generelt høje i de indre danske farvande nær havne og marinaer med tæt 

skibstrafik, men som det ses er der også relativt høje værdier i åbent, strømfyldt 

farvand.  

10 Mulige påvirkninger fra projektet 

I relation til brændselsomlægningsprojektet og belastningen fra tungmetaller og 

TBT vurderes det samlet på det foreliggende grundlag, at der ikke vil være en væ-

sentlig påvirkning på Natura 2000- området som følge af projektet. De beregnede 

depositioner og deraf følgende estimerede vandkoncentrationer og sedimentations-

rater i Natura 2000-området som konsekvens af brændselsomlægningsprojektet er 

meget lave og ikke i nærheden af de gældende miljøkvalitetskrav og vejledende 

grænseværdier. Da projektet ikke vil medføreoverskridelser af miljøkvalitetskrave-

ne, der i henhold til vandplanerne for Lillebælt er den væsentligste indsat, for at 

opnå god økologisk tilstand, må det ligeledes konstateres, at projektet er i overens-

stemmelse med prioriterede indsatser i vandplanerne for opnåelse af god økologisk 

tilstand. 

På denne baggrund kan det udelukkes at den øgede belastning vil påvirke de natur-

typer og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, væsent-

ligt. 

Mulige påvirkninger fra projektet som kan påvirke tungmetalbelastningen i sedi-

ment og biota, kan opdeles i påvirkninger i anlægs- og driftsfasen.  

10.1 Anlægsfasen 

I anlægsfasen vurderes det, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger, idet det 

opgravede materiale bliver klappet andetsteds med de rette miljøtilladelser, og 

spildet i relation til opgravningsarbejdet vil være minimalt. 

10.2 Driftsfase 

I driftsfasen vil påvirkningerne fra projektet på tungmetalkoncentrationerne pri-

mært være fra øget skibstrafik og depositioner fra værket gennem skorstenen. 

10.2.1 Skibstrafik 

Baseret på den tilgængelige viden vurderes påvirkningen fra den øgede skibstrafik 

ikke at have en væsentlig påvirkning, da det primært vil være TBT og kobber der 

vil udledes til de marine områder af denne trafik.  

TBT er under udfasning og den tilledning der måtte komme fra en øget trafik, vil 

være minimal i forhold til de tilstedeværende høje koncentrationer.  

En øget tilførsel fra skibene vil primært forekomme i sejlrender, hvor kobberni-

veauerne i sediment forventes at være relativt lave i Lillebælt.  
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10.2.2 Deposition 

Påvirkningen af forøget emission og dermed deposition af tungmetaller i Natura 

2000-området afhænger af emissionsstørrelse og udbredelse i forhold til våd- og 

tørdeposition og herskende vindretninger. Depositionsberegninger i forskellige 

driftscenarier foretaget af DCE (DCE, 2012) viser faldende depositionsmængder i 

takt med afstand til værket. I Natura 2000-området 7 km væk fra kilden, er de rela-

tivt lave og vurderes til ikke at have en væsentlig påvirkning på de nuværende be-

lastninger af tungmetaller i Natura 2000-området og dermed på de naturtyper og 

arter der udgør udpegningsgrundlaget for området. Da tilledningerne overholder 

miljøkvalitetskravene med stor margin, og dermed er i overensstemmelse med 

vandplanernes indsatsområder for opnåelse af god økologisk tilstand i områderne, 

vurderes de ekstra tilledninger ikke at ville medvirke til en forringelse af tilstanden 

i Natura 2000 området.  
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