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Side 1 

-- NOTAT 

Tillæg til ”Risikovurdering af udsivning fra høfdedepotet ved Harboøre 
Tange” – risikovurdering af udsivningen af kviksølv 

Dette notat er et tillæg til ”Risikovurdering af udsivning fra høfdedepotet ved 
Harboøre Tange, Ringkjøbing Amt, 26. maj 2004”, og omfatter udelukkende 
en risikovurdering af udsivningen af kviksølv til Vesterhavet fra høfdedepo-
tet. 

Vurderingen medtager de to øvrige kilder i området (Cheminovas spilde-
vandsudledning og udledningen fra den eksisterende afværgeforanstaltning) 
i det omfang disse kilder bidrager med et koncentrationsniveau i det fælles 
recipientområde. Vurderingen indeholder en risikovurdering af den eksiste-
rende udsivning og effekten af en spuns på udsivningen. Der er ikke foreta-
get en risikovurdering af de to andre kilder. 

Risikovurderingen er baseret på en spredningsmodel foretaget for Vesterha-
vet1 samt på en vurdering af relevante stoffer for spredningsmodellen2 og 
amtets vurdering af principperne for en risikovurdering3. Beregningsgrundla-
get for udsivningskoncentrationer og mængder er foretaget af Niras4. 

De usikkerheder der er tilknyttet risikovurderingen, som beskrevet i ”Risiko-
vurdering af udsivning fra høfdedepotet ved Harboøre Tange, Ringkjøbing 
Amt, 26. maj 2004”, er også gældende for den her gennemførte risikovurde-
ring af kviksølv udsivningen. 

Vurdering af den eksisterende udsivning 

For kviksølv er der ingen overskridelse af vandkvalitetskravet på 0,036  µg/l 
for opløst kviksølv. Se bilag 2 og 1. 

I tillæg til vandkvalitetskravet, skal der gælde, at den resulterende koncentra-
tion for kviksølv bliver maksimalt 0,6 µg/l, svarende til korttidsvandkvali-
tetskrav, K-VKK. Spredningsberegningerne viser, at der er et område på un-
der 400 m, hvor de forekomme årlige maksimalkoncentrationer potentielt kan 
overskride korttidsvandkvalitetskravet. Det er ikke muligt entydigt at vurdere 
om der beregningsmæssigt sker en overskridelse af korttidsvandkvali-
tetskravet, da detaljeringsgraden af resultatet af spredningsberegningerne 

                                            
1 Cheminova udledninger, Spredningsberegninger for Vesterhavet, DHI april 2004. Samt Til-
læg til rapporten og supplerende plots af 11/5-04. 
2 Stoffer relevante for en spredningsmodel. Notat, Ringkjøbing Amt, 23/3-04 
3 Principper for risikovurdering af udledninger/udsivning fra kilder ved Harboøre Tange. No-
tat, Ringkjøbing Amt, 10/5-04 
4 Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv. Notat, Niras, 8. september 
2004 



 

ikke er tilstrækkelig stor til, at det kan aflæses af kortene. 
 
Resultatet af riskovurderingen stemmer overens med resultaterne af et mo-
niteringsprogram, som Ringkjøbing Amt gennemfører, hvor der er moniteret 
på indholdet af kviksølv i blåmuslinger ved høfde 42 siden 1981. Indholdet af 
kviksølv i blåmuslinger er i 1982 målt til knap 10 mg/kg TS, men er siden fal-
det betydeligt. Se bilag 1. Indholdet ligger nu på et niveau, der er lettere for-
højet i forhold til referenceområder på Harboøre Tange og i forhold til Vade-
havet. Hele den jyske kyststrækning er generelt belastet af bl.a. kviksølv, der 
primært menes at skyldes udledninger via de store nordeuropæiske floder. 
Resultaterne for Vadehavet afspejler denne effekt5. På den baggrund vurde-
res belastningen fra selve høfdedepotet at udgøre en mindre andel af det 
kviksølv der findes i muslinger fra høfde 42. Se figuren nedenfor. 
 
Den årlige udsivning fra høfdedepotet er anslået til 1 kg/år (2004)4. Til sam-
menligning er den samlede danske tilførsel via punktkilder og vandløb af 
kviksølv til de danske farvande anslået til 370 kg/år (1999)5. 
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* Kilde: Marine Områder 2002, Faglig rapport fra DMU nr. 467 
”Uforurenet” er vurderet af OSPAR som et naturligt baggrundsniveau i uforurenede områ-
der. Se Ospar Commission: Quality Status Report 2000, tilgængelig fra www.ospar.org 

Vurdering af effekt af etablering af spuns 

Er gennemført i notatet ”Risikovurdering af udsivning fra høfdedepotet ved 
Harboøre Tange, Ringkjøbing Amt, 26. maj 2004” på baggrund af parathion, 
som er vurderet til at være det kritiske stof i forhold til udsivningen fra høfde-

                                            
5 Natur og Miljø 2001. Faglig Rapport fra DMU nr. 385 



 

depotet. Denne vurdering er fortsat gældende med de resultater for udsiv-
ningen af kviksølv, som er præsenteret her. 

 

MK/ VFL 9. september 2004 



 

-- 

Monitering af kviksølv i muslinger ved høfde 42 

Resultater af Ringkjøbing Amts undersøgelse af kviksølvindholdet i muslin-
ger indsamlet ved høfde 42 er vist i diagrammet. 

I 1983/84 og i 1996 er der indsamlet prøver fra referenceområder på Harbo-
øre Tange. 

1983/84: Prøver indsamlet ved høfde 30 (4 km syd for H42) og høfde 54 (5 
km nord for H42). Resultat: 0,205 mg/kg TS (gennemsnit). 

1996: Prøver indsamlet ved høfde 32 (3,8 km syd for H42). Resultat: 0,15 
mg/kg TS. 

Referenceområderne ligger uden for det kritiske område for kviksølv. Dvs. i 
områder, hvor det med spredningsmodellen se note 1 er beregnet, at vandkvali-
tetskravet for kviksølv er overholdt.  

Kviksølv i muslinger fra høfde 42
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Bilag 1 



Bilag 2

Læsenøgle til figurerne i DHI- rapporten

Efter DHI's simulering af spredningsforholdene i Vesterhavet ved høfdedepotet på Harboøre 
Tange /1/, er metoden til beregning af udsivningsmængderne fra depotet blevet revideret. 
Denne revision er gennemført som følge af, at ny viden er opnået undervejs i forløbet. De 
beregningsmetoder der endeligt er anvendt til beregning af udsivningsmængderne samt 
resultatet heraf, fremgår af /3/.  

Da beregningen af udsivningsmængderne er blevet revideret efter at DHI's simuleringer er 
blevet kørt, betyder det, at figurerne i DHI's rapport /1/ ikke kan bruges direkte til at vurdere 
hvordan forholdene er pt. ved høfdedepotet. Det er nødvendigt at skalere 
koncentrationsintervallerne i forhold til forholdet mellem de inputdata der er anvendt i DHI's 
model og resultatet af de reviderede udsivningsberegninger /1/. Det samme gør sig 
gældende, hvis figurerne skal bruges til at vurdere forholdene efter etablering af en af de 6 
spunsforslag der er anført i /2/. I det sidste tilfælde er det nødvendigt at skalere 
koncentrationsintervallerne i forhold til forholdet mellem de inputdata der er anvendt i DHI's 
model og de beregnede udsivningsmængder ved de enkelte spunsforslag (fremgår af /3/).

For at lette læsningen af figurerne i DHI's rapport i forhold til de forskellige situationer, er der 
i det følgende opskrevet en læsenøgle for kviksølv, som indgår i spredningsmodellen.

Læsenøglen tager udgangspunkt i de beregnede reduktioner i udsivningen (i forhold til de 
inputdata, der er brugt i DHI's model), der er beregnet for hvert af de enkelte spunsforlag (se 
bilag 5).

Det skal bemærkes, at forud for skalering af koncentrationsintervallerne for kviksølv, er det 
nødvendigt at fratrække baggrundsværdien for kviksølv, som er sat til 2,5*10-6 mg/L /1/. 
Baggrundsværdien skal efterfølgende lægges til igen efter skaleringen.

/1/ "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.

/2/ "Høfde 42 Harboøre Tange. Supplerende forureningsundersøgelser. Rapport", Niras, 14. 
juni 2004.
/3/ "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004
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Læsenøgle til plottene i DHI- rapporten1 for kviksølv

Kviksølv
Reduktionsfaktor      

i hht. DHI plots

%                                           
som udsivning er reduceret til i 

hht. DHI inputdata

Resulterende farvekoder for at 
VKK=0,036 ug/L                                   

er overholdt

Resulterende farvekoder for at          
K-VKK=0,6 ug/L                                

er overholdt

Plot over                                             
overskridelseshyppigheder                                     

foreligger

Figur A.4 & B.41

Eksisterende plots - 100  Blå (1*10-5 - 3*10-5 mg/L)  ca. Gul (3*10-4 - 4*10-4 mg/L) X
(i forhold til VKK=0,3 ug/L)

Uden spuns 64,00 1,6 ca. Mørk brun (> 2*10-3 mg/L) Mørk brun (> 2*10-3 mg/L) -
(32,00 ; 91,43) (1,1 ; 3,1) (svarer til: > 3,4*10-5 mg/L)

Spuns A - 0 Mørk brun (> 2*10-3 mg/L) Mørk brun (> 2*10-3 mg/L) -

Spuns B - 0 Se spuns A Se spuns A -

Spuns C - 0 Se spuns A Se spuns A -

Spuns D - 0 Se spuns A Se spuns A -
(640,00 ; -) (0 ; 0,2)

Spuns E - 0 Se spuns A Se spuns A -
(640,00 ; -) (0 ; 0,2)

Spuns F 64,00 1,6 ca. Mørk brun (> 2*10-3 mg/L) ca. Mørk brun (> 2*10-3 mg/L) -
(64,00 ; 91,43) (1,1 ; 1,6) (svarer til: > 3,4*10-5 mg/L) (svarer til: > 3,1*10-5 mg/L)

1 "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.



Bilag 3

Beregning af den reduktion de forskellige spuns scenarier giver i udsivningen

På de følgende sider er beregnet den reduktion de forskellige spuns scenarier giver i 
udsivningen i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt 
simulering for.
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%-vis reduktion for scenarium uden spuns i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt simulering for

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

DHI input data5 Vandføring (m3/dag) 51,0 94,9 119,4 69,0
mg/l 1,7 2,0 2,3 2,1

g/dag6 87 190 275 145
Total (kg/år)5

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Input data revideret (pr. jun.' 04)8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
(Lav stof konc.) mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Input data revideret (pr. jun.' 04)8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
(mellem stof konc.) mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Input data revideret (pr. jun.' 04)8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
(Høj stof konc.) mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

1 Beregnet udfra kg/år for det pågældende stof, som ([Total (g/dag)]inputdata revideret - [Total (g/dag)]DHI inputdata)/[Total (g/dag)]DHI inputdata*100
2 Beregnet udfra hvad der svarer til "% reduktion i forhold til DHI input data", som (1/(1-(-[% reduktion i forhold til DHI input data]/100))).
5 Kilde: "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.
6 Beregnet som [Vandføring] x [mg/L]
8 Kilde: "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004.
9 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]DHI inputdata)/[g/dag]DHI inputdata*100
10 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]5%-DHI inputdata)/[g/dag]5%-DHI inputdata*100
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%-vis reduktion for spuns scenarium A i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt simulering for

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

DHI input data5 Vandføring (m3/dag) 51,0 94,9 119,4 69,0
mg/l 1,7 2,0 2,3 2,1

g/dag6 87 190 275 145
Total (kg/år)5

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns A, lav stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns A, mellem stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns A, høj stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

1 Beregnet udfra kg/år for det pågældende stof, som ([Total (g/dag)]inputdata revideret - [Total (g/dag)]DHI inputdata)/[Total (g/dag)]DHI inputdata*100
2 Beregnet udfra hvad der svarer til "% reduktion i forhold til DHI input data", som (1/(1-(-[% reduktion i forhold til DHI input data]/100))).
5 Kilde: "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.
6 Beregnet som [Vandføring] x [mg/L]
8 Kilde: "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004.
9 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]DHI inputdata)/[g/dag]DHI inputdata*100
10 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]5%-DHI inputdata)/[g/dag]5%-DHI inputdata*100
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%-vis reduktion for spuns scenarium B i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt simulering for

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

DHI input data5 Vandføring (m3/dag) 51,0 94,9 119,4 69,0
mg/l 1,7 2,0 2,3 2,1

g/dag6 87 190 275 145
Total (kg/år)5

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns B, lav stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns B, mellem stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns B, høj stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

1 Beregnet udfra kg/år for det pågældende stof, som ([Total (g/dag)]inputdata revideret - [Total (g/dag)]DHI inputdata)/[Total (g/dag)]DHI inputdata*100
2 Beregnet udfra hvad der svarer til "% reduktion i forhold til DHI input data", som (1/(1-(-[% reduktion i forhold til DHI input data]/100))).
5 Kilde: "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.
6 Beregnet som [Vandføring] x [mg/L]
8 Kilde: "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004.
9 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]DHI inputdata)/[g/dag]DHI inputdata*100
10 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]5%-DHI inputdata)/[g/dag]5%-DHI inputdata*100
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%-vis reduktion for spuns scenarium C i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt simulering for

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

DHI input data5 Vandføring (m3/dag) 51,0 94,9 119,4 69,0
mg/l 1,7 2,0 2,3 2,1

g/dag6 87 190 275 145
Total (kg/år)5

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns C, lav stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns C, mellem stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns C, høj stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

1 Beregnet udfra kg/år for det pågældende stof, som ([Total (g/dag)]inputdata revideret - [Total (g/dag)]DHI inputdata)/[Total (g/dag)]DHI inputdata*100
2 Beregnet udfra hvad der svarer til "% reduktion i forhold til DHI input data", som (1/(1-(-[% reduktion i forhold til DHI input data]/100))).
5 Kilde: "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.
6 Beregnet som [Vandføring] x [mg/L]
8 Kilde: "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004.
9 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]DHI inputdata)/[g/dag]DHI inputdata*100
10 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]5%-DHI inputdata)/[g/dag]5%-DHI inputdata*100
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%-vis reduktion for spuns scenarium D i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt simulering for

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

DHI input data5 Vandføring (m3/dag) 51,0 94,9 119,4 69,0
mg/l 1,7 2,0 2,3 2,1

g/dag6 87 190 275 145
Total (kg/år)5

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns D, lav stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns D, mellem stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns D, høj stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

1 Beregnet udfra kg/år for det pågældende stof, som ([Total (g/dag)]inputdata revideret - [Total (g/dag)]DHI inputdata)/[Total (g/dag)]DHI inputdata*100
2 Beregnet udfra hvad der svarer til "% reduktion i forhold til DHI input data", som (1/(1-(-[% reduktion i forhold til DHI input data]/100))).
5 Kilde: "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.
6 Beregnet som [Vandføring] x [mg/L]
8 Kilde: "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004.
9 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]DHI inputdata)/[g/dag]DHI inputdata*100
10 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]5%-DHI inputdata)/[g/dag]5%-DHI inputdata*100
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%-vis reduktion for spuns scenarium E i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt simulering for

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

DHI input data5 Vandføring (m3/dag) 51,0 94,9 119,4 69,0
mg/l 1,7 2,0 2,3 2,1

g/dag6 87 190 275 145
Total (kg/år)5

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns E, lav stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns E, mellem stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns E, høj stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

1 Beregnet udfra kg/år for det pågældende stof, som ([Total (g/dag)]inputdata revideret - [Total (g/dag)]DHI inputdata)/[Total (g/dag)]DHI inputdata*100
2 Beregnet udfra hvad der svarer til "% reduktion i forhold til DHI input data", som (1/(1-(-[% reduktion i forhold til DHI input data]/100))).
5 Kilde: "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.
6 Beregnet som [Vandføring] x [mg/L]
8 Kilde: "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004.
9 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]DHI inputdata)/[g/dag]DHI inputdata*100
10 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]5%-DHI inputdata)/[g/dag]5%-DHI inputdata*100
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%-vis reduktion for spuns scenarium F i forhold til det scenarium for udsivning til Vesterhavet, som DHI har kørt simulering for

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

DHI input data5 Vandføring (m3/dag) 51,0 94,9 119,4 69,0
mg/l 1,7 2,0 2,3 2,1

g/dag6 87 190 275 145
Total (kg/år)5

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns F, lav stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns F, mellem stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

Scenarium Enhed
Efterår Vinter Forår Sommer

Spuns F, høj stofkonc.8 Vandføring (m3/dag) 51,5 86,8 103,7 61,8
mg/l - - - -

g/dag6 - - - -
Total (kg/år)8

%-vis afvigelse fra DHI input data9 - - - -
%-vis afvigelse fra DHI input data for "5% af parathion"10 - - - -

% reduktion i forhold til DHI input data, vurderet samlet set1

Reduktions faktor i forhold til DHI input data2

1 Beregnet udfra kg/år for det pågældende stof, som ([Total (g/dag)]inputdata revideret - [Total (g/dag)]DHI inputdata)/[Total (g/dag)]DHI inputdata*100
2 Beregnet udfra hvad der svarer til "% reduktion i forhold til DHI input data", som (1/(1-(-[% reduktion i forhold til DHI input data]/100))).
5 Kilde: "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", DHI, april 2004.
6 Beregnet som [Vandføring] x [mg/L]
8 Kilde: "Høfde 42, Harboøre Tange. Estimat af udsivning af kviksølv", Niras, 8. september 2004.
9 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]DHI inputdata)/[g/dag]DHI inputdata*100
10 Beregnet som ([g/dag]inputdata revideret - [g/dag]5%-DHI inputdata)/[g/dag]5%-DHI inputdata*100
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