
Ringkjøbing Amt 
Teknik og Miljø 

NOTATARK 

 

D:\temp\PDFprocess\583231.DOC 
 
Monica Køhrsen 

Undersøgelser af kviksølv i muslinger 

Uddrag af dagsorden 29/6 1999, Udviklingen i miljøtilstanden i området ved 
Cheminova afledt af forureningssituationen før 1981 

Undersøgelser i august 1980 og i februar 1981 pegede på udsivning af kviksølv fra 
høfdedepotet. Yderligere undersøgelser viste, at fisk og blåmuslinger fra vestsiden 
af Harboøre Tange havde forhøjet indhold af kviksølv. Regeringen traf herefter 
beslutning om, at høfdedepotet skulle fjernes, hvilket skete i september 1981.  
I tiden før og efter fjernelsen af depotet er udsivningen af kviksølv blevet fulgt. Den 
relative styrke af udsivning er blevet belyst ved analyser af kviksølv i blåmuslinger, 
som er indsamlet på høfderne omkring det tidligere kemikaliedepot. Som 
sammenligningsgrundlag er der indsamlet muslinger andre steder på vestkysten. 
Senest er baggrundsværdien fastlagt udfra muslinger indsamlet ved høfde 32 i 
1996. 

Den seneste undersøgelse af kviksølv i blåmuslinger ved høfde 42 er foretaget i 
september 1998. I nedenstående søjlediagram gives en oversigt over 
koncentrationen af kviksølv fra før fjernelse af depotet og frem til nu. 

 
I tiden lige efter fjernelsen af depotet har der, som forventet, været en kraftig 
udsivning, der ses som et højt indhold af kviksølv i blåmuslinger. Kviksølvindholdet 
er derefter faldende, og siden 1993 har det stabiliseret sig på et niveau omkring 
280 ug/kg TS. Det svarer til 0,05 mg/kg muslinger.  

Resultatet af undersøgelsen i 1998 viser, at muslinger indsamlet ved høfde 
42 fortsat har et lidt højere indhold af kviksølv end muslinger fra 
referanceområdet. 

Kviksølvindholdet ligger dog på niveau med kviksølvindholdet målt i muskelvæv 
fra rødspætter fanget i Hvide Sande. Niveauet i muskelvæv fra skrubber, fanget i 
Øresund, er 2,5 gange større. 

I bek. om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler er angivet 
en overvågningsværdi for kviksølv i muslinger til 0,3 mg /kg. Det vil sige,  at 
kviksølvindholdet i muslinger fra høfde 42 er 6 gange lavere end 
overvågningsværdien. 

Undersøgelser som disse gør det muligt fortsat at følge udviklingen af 
kviksølvindhold i blåmuslinger, og dermed belyse påvirkningen af Vesterhavet fra 
det tidligere kemikaliedepot. 

Udvalgsbeslutning 

Det blev på mødet besluttet, at nedsætte frekvensen fra hvert 2. år til hvert 4. år. υ 
Der skal indsamles og analyseres muslinger senest 2002. 
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12
50

16
11 94

50

69
1

72
0

73
9

55
0

24
0 32

0

21
0 28

0

feb81 aug81 feb82 sep84 nov84 dec84 apr92 jun93 okt94 aug96 sep98

0

500

1000

1500

2000

H
g 

  u
g/

kg
 T

S

målte værdier
baggrund 83/84
baggrund 1996
overvågning

Kviksølv i muslinger ved høfde 42

 

 

MK + KN 22. oktober 2001 

 

 

 

 

 


