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Forord 
 
Denne rapport beskriver de opnåede resultater ved de videregående økotoksikologiske 
undersøgelser af to grundvandsprøver fra området omkring kemikaliedepotet ved 
Høfde 42 på Harboøre Tange.  Rapporten dækker aktiviteter for perioden 1. juli 2001 
til 31. december 2001, og omfatter dermed 2. fase af samarbejdsprojektet mellem 
Ringkjøbing Amt og M&R DTU. 
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1 Indledning  
 
I forlængelse af resultater opnået i 1. fase af projektet blev det besluttet, at der i 
projektets 2. fase udelukkende skulle fokuseres på de to prøver, der havde udvist den 
største toksicitet. Således blev prøverne V3B og B12 fra ”hot-spottet” ved Høfde 42 
underkastet de videre undersøgelser. 
 
I overensstemmelse med konklusionerne efter 1. fase af projektet, blev prøverne 
(udtaget d. 27. marts 2001) undersøgt i en toksicitetstest med den marine rødalge 
Ceramium strictum, og blev desuden testet i den sub-kroniske test med Acartia tonsa. 
Toksiciteten af disse prøver blev også undersøgt i toksicitetstest med ferskvandsalger 
(Pseudokirchneriella subcapitata) og ferskvandskrebsdyr (Daphnia magna). 
Resultaterne af disse test vil blive beskrevet i det følgende. 
 
Ligeledes omfatter denne afrapportering en sammenstilling af resultater opnået ved 
kemiske analyser og økotoksikolgiske test udført på prøverne V3B og B12. 
 
De videre undersøgelser med henblik på en indkredsning af de toksiske fraktioner i 
prøverne blev udført på prøver udtaget fra boringerne i oktober 2001. Denne 
prøvetagning var nødvendig, da det ikke blev skønnet at være hensigtsmæssigt at 
udføre toksicitetsundersøgelser på prøver, der var mere end 6 måneder gamle. Der 
blev udført en såkaldt ”Toxicity Identification Evaluation” (TIE) på indledende 
niveau, idet der blev fokuseret på, hvorledes processerne 1) Stripning, 2) Filtrering og 
3) Fast fase ekstration påvirker den målte toksicitet. Disse processer er mere detaljeret 
undersøgt i et studenterprojekt tilknyttet 2. fase af projektet (Brodersen et al., 2002), 
og resultatet af studenterprojektet dannede grundlag for udvælgelsen af TIE-metoder, 
der blev nærmere undersøgt inden for rammerne af nærværende projekt. En generel 
beskrivelse af TIE-metodikken findes i Appendix 1. 
 
 

2 Materialer og metoder 

2.1 Prøvetagning af nye prøver (V3B og B12) 

 
Prøver blev udtaget af Ringkjøbing Amt d. 11. oktober 2001. Boringerne V3B og B12 
blev prøvetaget, og der blev forpumpet hhv. 22 liter og 28 liter inden prøverne blev 
udtaget (se Appendix 2). Prøverne blev udtaget i 1 liters Blue Cap flasker leveret af 
M&R DTU. Flaskerne var syrevaskede samt fyldte med nitrogen. I forbindelse med 
prøvetagningen blev headspace i flaskerne begrænset til det mindst mulige. Efter 
prøvetagning blev flaskerne lukket med teflonbelagte låg og opbevaret køligt under 
transport til laboratoriet. Ved modtagelsen på DTU blev prøverne opbevaret mørkt 
ved 4 °C indtil de økotoksikologiske undersøgelser blev igangsat. 
 

2.2 Test med marine rødalger 

 
Test med den marine rødalgen Ceramium strictum blev udført af lektor Britta Eklund, 
Instituttet for Tillämpad Miljöforskning (ITM) ved Stockholms Universitet. Testene 
blev udført som beskrevet i Eklund (1995). 
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Ved denne test måles algernes længdetilvækst over en 7 dages periode som funktion 
af prøvemængden. Som ved andre økotoksikologiske test sammenlignes responset 
med en kontrolgruppe, der udelukkende indholder vækstmedium. Ved testen er 
anvendt såvel syntetisk saltvand (samme medium som ved Acartia test, men med 
tilsætning af N, P, C og Fe) og i naturligt saltvand tilsat N og P. Saltholdigheden i 
blev indstillet til 20 0/00 .Testene er udført i en døgnrytme med 16 timers belysning 

(70 µmol⋅m-2
⋅s-1) og 8 timers mørke ved 22 °C. 

 

2.3 Subkronisk test med marine krebsdyr 

 
I den subkroniske test er testorganismen Acartia tonsa, som også er blevet anvendt til 
undersøgelser af prøvernes akutte toksicitet. For denne test anvendes en metode 
udviklet på DTU (Kusk & Petersen, 1997). Ved den subkroniske test fremstilles 
ligeledes en fortyndingsrække af testemnet. Fra hver fortynding udtages 90 ml til 
hvert af fire glas (4 replikater per koncentration). Et kendt antal æg (ca 30) tilsættes 
hvert  replikat. 10 kontrolglas fremstilles på tilsvarende vis. Foder tilsættes. Efter 3 
døgn udskiftes ca 80 % af testopløsningen, dels for at holde koncentrationen konstant 
dels for at tilføre ilt og foder. Efter 5 døgn udtages to kontrolglas til optælling. Ved 
denne proces tilsættes stof, der straks slår dyrene ihjel og samtidig farver dem. 
Herefter filtreres dyrene ned på et filter, tælles og henføres til larveklasse copepodit 
eller nauplie. I kontrollen ønskes at fraktionen af copepoditter udgør 50 %. Hvis 
fraktionen er mindre end 50 % ventes nogle timer, hvorefter to nye kontrolglas 
undersøges.  
 
Hele forsøgsrækken standses når copepoditfraktionen er tæt på 50 %. Herefter 
anvendes fraktionen af copepoditter som test parameter. Hvis fraktionen i nogle 
eksponerede glas er mindre end fraktionen i kontrollen betyder dette, at færre dyr har 
nået copepoditstadiet, og dermed er udviklingen gået langsommere end i kontrollen. 
Denne testparameter er uafhængig af overlevelsen i forsøgsserien, men denne 
parameter opgøres tillige, idet antallet af opsatte æg ved starten kendes, antallet af 
uklækkede æg optælles sammen med antallet af nauplier og copepoditter og herefter 
kan dødeligheden opgøres som det manglende antal dvs. differencen mellem (opsatte 
æg minus uklækkede) og antallet af fundne larver. Larver der dør i testperioden går 
meget hurtigt i opløsning og forsvinder. Det antages derfor, at de optalte larver var 
levende ved testens afslutning. 
 
Effekter på udvikling udtrykt ved copepoditfraktionen og på overlevelsen beregnes 
ved hjælp af et PC statistikprogram under antagelse af en logaritmisk normalfordeling 
af data. Her beregnes koncentrationer med 10 % (EC10) og 50 % (EC50) effekt.  
 

2.4 Test  med ferskvandsorganismer 

Undersøgelserne med ferskvandsorganismer omfattede test med grønalgen 
Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere kaldet Selenastrum capricornutum) og 
krebsdyret Daphnia magna. Begge test blev udført i overensstemmelse med de 
internationale standarder. I tabel 2.4.1 er karakteristika for testene opsummeret.  
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For algetesten er testbetingelser og udførsel af testen parallel med den beskrevne 
procedure for test med saltvandsalger i afrapporteringen af projektets 1. fase, dog 
udføres testen naturligvis efter standarden for test med ferskvandsalger (ISO,  1989b). 
 
Ved dafnietesten undersøges prøvernes indvirken på organismernes mobilitet 
(svømmeevne). Akuttesten med dafnier udføres i henhold til (ISO,  1989a). Der 
anvendes unge dyr, som ved testens start ikke må være mere end 24 timer gamle. Der 
fremstilles en fortyndingsrække af prøverne og fra hver fortynding fremstilles 4 glas 
med 25 ml opløsning, hvortil tilsættes 5 dyr til hvert. For hver koncentration optælles 
antallet af immobile dafnier efter såvel 24 som 48 timers eksponering. Den toksiske 
effekt på dafnierne udtrykkes i forhold til en kontrolgruppe, der ikke har været udsat 
for teststoffet, og den fremkomne koncentrations-responsekurve behandles statistisk 
ved hjælp af et PC-program (Probit). Koncentrationer, som er dødelige for 10 % 
(LC10) og 50 % (LC50), beregnes med samt de tilhørende konfidensintervaller. 
 

Tabel 4.2.1 Karakteristika for test med ferskvandsorganismer 
 

 

Testorganisme 

 

Effekt / Endpoint 

Ekspone-

ringstid 

Antal 

konc. 

Antal 

replikater 

pr. konc. 

Antal 

kontrol-

replikater 

  Alger 
  (P.  subcapitata ) 

Kronisk subletal 
Vækstratehæmning 

48 timer 5-11 1-3 6 

  Krebsdyr 
  (D. magna) 

Akut letal 
Immobilisering 

48 timer 5-7 4 8 

 
 

2.5 Fast fase ekstraktion (SPE) 

 
Tre kolonnematerialer blev undersøgt nemlig HLB, C-18 og ENV+. Der blev anvendt 
standard kommercielt tilgængelige kolonner pakket i 6 ml PE-sprøjter med 1 ml SPE-
resin (ca. 200 mg). Ved SPE behandling af prøver til bakterietest blev anvendt 1 
kolonne, idet kun 20 ml prøve blev ledt gennem kolonnerne. Prøver, der blev 
undersøgt i krebsdyrstest efter SPE-behandling, blev ledt gennem 3 kolonner i serie, 
da op mod 100 ml prøve blev behandlet. 
 
Inden anvendelsen blev kolonnner renset med n-hexan, acetone og methanol (6 ml af 
hver) efterfulgt af konditionering med Milli-Q vand (30 ml). Under hele forløbet blev 
det tilsikret at kolonnerne ikke løb tør, således at kanaldannelse i resinen blev 
undgået. Eneste forbehandling af prøverne var en pH-justering til pH 7.0 (med 1 M 
NaOH), hvorefter prøverne blev ledt gennem kolonnerne med et flow, der ikke 
oversteg 20 ml/min. 
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3 Resultater og diskussion 
 

3.1 Larveudviklingstest med Acartia tonsa 

 
Resultaterne af testen er opsummeret i Tabel 3.1.1, idet der både er vist resultater af 
den egentlige larveudviklingstest (copepodit fraktion) og overlevelsen af 
testorganismerne. 
 
TABEL 3.1.1 Resultater af larveudviklingstests med det marine krebsdyr Acartia 

tonsa. Effekt koncentrationer baseret på copepodit fraktion og overlevelse (5 dages 
eksponering) er opgivet i ml prøve/liter test medium. 

Prøve id. 

 

EC10 EC50 Bemærkninger 

V3B 
 

0,6 
(0,1;2,2) 

4,2 
(2,5;7,2) 

Copepodit fraktion 

V3B 
 

7,4 
(6,3;8,6) 

13 
(12;14) 

Overlevelse 

B12 >5 
  

>5 Copepodit fraktion 

B12 
 

>5 >5 Overlevelse 

 
Ved den højeste testkoncentration af B12 (5 ml/l) blev der ikke observeret ændringer i 
larveudviklingen. Derimod viste larveudviklingstesten, at de toksiske effekter af V3B 
begynder ved en koncentration på 0,6 ml/l og EC50 opnås ved 4,2 ml/l. Som 
forventeligt er den sub-kroniske Acartia test meget mere følsom end testen for akut 
virkning (LC50, 48 h = 37 ml/l), og larveudviklingstesten bidrager dermed signifikant 
til vurderingen af toksiciteten af V3B. 
 

3.2 Toksicitet af prøverne over for makroalgen Ceramium strictum 

 
Prøverne V3B og B12 blev testet i en toksicitetstest med makroalger (rødalgen 
Ceramium strictum). Denne test blev inkluderet som en supplerende undersøgelse i 
forhold til de udførte standardiserede korttidstest, og testresultaterne er opsummeret i 
tabel 3.2.1. Prøve V3B blev test med såvel naturligt saltvand som syntetisk saltvand 
som fortyndingsmedium, men som det fremgår at Tabel 3.2.1 er der ikke statistisk 
signifikant forskel på EC-værdierne i de to tests. 
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TABEL 3.2.1 Resultater af tests for toksicitet overfor den marine makroalge 
Ceramium strictum. Effekt koncentrationer baseret på hæmning af tilvækst (7 døgn) 
er opgivet i ml prøve/liter test medium. 

Prøve id. 

 

EC10 EC50 Bemærkninger 

V3B 
 

21 
(17;26) 

52 
(47;56) 

Fortyndingsmedium: Naturligt saltvand 

V3B 
 

23 
(19;29) 

58 
(52;63) 

Fortyndingsmedium: Syntetisk saltvand 

B12 
 

9,5 
(0,7;14) 

35 
(29;40) 

Fortyndingsmedium: Syntetisk saltvand 

 

3.3 Sammenligning af kemiske analyser og økotoksikologiske 
resultater 

 
Tabel 3.3.1 viser et uddrag af resultatet af de kemiske analyser foretaget af Steins 
Laboratorium på de samme prøver som er undersøgt i de økotoksikologiske test. 
Analyserapporterne er vedlagt i Appendix 3. 
 
Der er fundet omkring 50 forskellige miljøfremmede organiske stoffer i prøverne 
samt undersøgt for indhold af arsen og kviksølv. Det fremgår, at de to prøver er vidt 
forskellige, hvad angår indholdet af såvel metaller som miljøfremmede organiske 
stoffer. Prøve B12 må betegnes som den kraftigst forurende af de to prøver, både hvad 
angår antallet af stoffer fundet i prøven og hvad angår koncentrationsniveauet af de 
fundne stoffer. Som eksempler kan nævnes, at prøve B12 har et langt større indhold af 
flygtige stoffer som chloroform og BTEX-forbindelser end V3B, og at alle pesticider 
findes i de højeste koncentrationer i B12. 
 
Begge prøver er dog særdeles kraftigt forurenede, og især indholdet af pesticider er 
meget højt. Det bemærkes, at der ikke kun er tale om de P-holdige pesticider 
(insekticider), men også chlorerede phenoxysyrer (herbicider) som Mechlorprop og 
MCPA. 
 
Det bemærkes også, at prøverne har høje indhold af 4-nitrophenol, hvilket dels kan 
forklares ved, at dette stof anvendes i produktionen af parathion og methylparathion, 
dels ved at stoffet kan dannes ved hydrolyse af de nævnte pesticider. Den nævnte 
gulfarvning af prøverne ved pH-justering kan sandsynligvis henføres 4-nitrophenol, 
der er et stof med en kraftig gul farve. 
 
Prøverne er ligeledes forurenede med de to toksiske metaller kviksølv og arsen. De 
beskrevne indhold er fundet på filtrerede prøver og dermed afspejler 
koncentrationerne den opløste fraktion af metaller i prøverne. Ud fra de kemiske 
analyser er det dog ikke umiddelbart muligt at konkludere i hvilket omfang disse 
stoffer vil bidrage til den samlede toksiske effekt af prøverne, idet metallernes 
speciering (dvs. formen hvorpå stofferne findes – som frie ioner, kompleksbundet 
eller for kviksølvs vedkommende som organiske kviksølvforbindelser) er af stor 
betydning for deres toksicitet. Af denne grund er LC-/EC-værdier ikke angivet for 
kviksølv og arsen i tabel 3.3.1. Ved de senere beskrevne TIE-undersøgelser åbnes der 
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dog mulighed for at vurdere, hvorvidt de fundne resultater er relateret til organiske 
eller uorganiske stoffer. 
 
TABEL 3.3.1 Koncentration og toksicitet af udvalgte kemiske stoffer i V3B og B12. 
Litteraturværdier for toksicitet er fra Rippen (1999) og Tomlin (1997). Alle værdier i 
µg/l. 

Koncentration Stof 

V3B B12 

Toksicitet over for 

krebsdyr 

LC50 (litteratur) 

Kviksølv 
 

7,8 240 - 

Arsen 
 

23 53 - 

Chloroform 
 

0,4 44 29000 

Naphthalen 
 

<0,5 6700 3400 

Parathion 
 

3000 3000 0,37 

Methylparathion 
 

370 4400 3 

Malathion 
 

350 4300 1,8 

Mechlorprop 
 

<1 8,5 420000 

MCPA 
 

380 1700 >100000 

4-nitrophenol 
 

6300 74000 6150(a) 

4-chlor-2-cresol 
 

2700 9900 950 

-: Ingen data angivet, da toksiciteten af Hg og As er stærkt afhængig af hvilken form 
stofferne findes på (speciering) 
(a): LC50 bestemt af Brodersen et al. (2002) 
 
Ved at sammenholde koncentrationen af enkeltstoffer i prøverne med 
litteraturværdierne for toksiciteten af de samme stoffer kan man udregne den 
nødvendige fortynding af prøverne for at nå ned på LC50 for hvert af de betragtede 
stoffer. 
 
Dette er illustreret i Tabel 3.3.2 for stofferne parathion, methylparathion og maltation. 
Heraf fremgår det, at prøverne skal fortyndes mellem 120 og 8100 gange for at nå ned 
på LC50 for krebsdyr. Disse fortyndinger kan sammenlignes med resultaterne af 
krebsdyrstestene udført direkte på prøverne. Omregnes resultaterne af disse til den 
nødvendige fortynding for at nå ned på LC50, ses det at V3B skal fortyndes ca. 30 
gange og B12 skal fortyndes ca. 40 gange. Denne sammenligning viser, at prøverne 
ud fra en teoretisk overvejelse burde være langt mere toksiske end det rent faktisk 
observeres ved toksicitetstestningen. Stofferne i Tabel 3.3.2 kan således hver især 
forklare hele den fundne toksicitet. Det bør i denne forbindelse understreges, at 
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sammenligningen kun er foretaget for 3 af de omkring 50 stoffer, der er identificeret i 
prøverne. Da der blandt de øvrige stoffer er meget toksiske stoffer, som forekommer i 
relativt høje koncentrationer, vil lignende sammenligninger føre til den samme 
konklusion som oven for beskrevet for disse stoffer. I sammenligning med disse 
højtoksiske stoffer vurderes det, at andre af de fundne stoffer (fx. BTEX-
forbindelserne) ikke vil bidrage til den samlede akutte toksicitet trods relativt høje 
koncentrationer (total koncentration for BTEX i prøve B12 er 8100 µg/l). Samlet set 
må det konstateres, at prøverne er langt mindre akut og sub-kronisk toksiske over for 
de undersøgte organismer end det kunne forventes ud fra de kemiske analyser. 
 
TABEL 3.3.2 Den teoretisk beregnede nødvendige fortynding af prøverne for at nå 
ned på LC50-værdien for krebsdyr for tre udvalgte stoffer. 

Stof 

 

V3B B12 

Parathion 
 

8100X 8100X 

Methylparathion 
 

120X 1500X 

Malathion 
 

200X 2400X 

 

3.4 Sammenligning af tests udført med saltvands- og 
ferskvandorganismer 

 
Ovenstående sammenligning er udelukkende baseret på litteraturværdier opnået med 
ferskvandsorganismer. For parathion er i litteraturen fundet data for såvel test med A. 

tonsa (saltvandskrebsdyr) og D. magna (ferskvandskrebsdyr), og disse data indikerer, 
at parathion er langt mere giftigt (ca. 30 gange) overfor ferskvandsorganismer end 
overfor saltvandsorganismer. 
 
En forklaring på, at der ikke ses nogen sammenhæng mellem resultater af kemiske 
analyser/litteraturdata for toksicitet og den fundne toksicitet af prøverne kunne derfor 
være, at saltvandsorganismer er mindre følsomme end ferskvandsorganismer over de 
stoffer, der styrer toksiciteten af prøverne (eller alternativt, at saltvandet i sig selv 
nedsætter giftigheden af stofferne). 
 
For at undersøge dette blev toksiciteten af prøverne undersøgt i to standardiserede 
toksicitetetstest med ferskvandsorganismer. I tabel 3.4.1 er de opnåede LC50 og 
EC50-værdier for disse test opgivet og sammenstillet med resultater opnået ved test 
med saltvandsorganismer. Denne sammenligning viser, at ferskvandsorganismerne er 
mindre følsomme end saltvandsorganismerne over for indholdsstofferne i de to 
undersøgte prøver. Dermed kan antagelsen om, at ferskvandsorganismer ville være 
mere følsomme end saltvandsorganismer ikke anvendes som forklaring på 
misforholdet mellem kemiske analyser og den fundne toksicitet. 
 
Hermed må det konkluderes, at toksiciteten af prøver reelt er markant mindre end det 
kunne forventes ud fra de kemiske analyser. For vandprøver er denne situation ganske 
speciel, da man i litteraturen som regel finder, at testede prøver er langt mere toksiske 
end det skulle forventes ud fra det analytiske-kemiske måleprogram. 
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TABEL 3.4.1 Toksicitet af grundvand og overfladevand ved Høfde 42 testet i 
standard kortidsstest på saltvands- og fersvandsorganismer. LC50 og EC50 værdier 
opgivet i ml prøve pr. liter test medium. 

Organismer V3B B12 

Ferskvand:   
   Mikroalger 82 46 
   Krebsdyr (48 h) 110 48 

Saltvand:    
   Bakterier 8,2 14 
   Mikroalger 11 8,1 
   Makroalger 35 52 
   Krebsdyr (48 h) 37 24 

 
Resultaterne af nærværende projekt adskiller sig således markant fra, hvad der 
normalt observeres ved samtidige kemiske og biologiske undersøgelser, og der vil 
umiddelbart kunne fremsættes to mulige hypoteser til forklaring af dette forhold: 
 
1. Biotilgængelighed af de toksiske stoffer er nedsat. Dette kan skyldes 

tilstedeværelse af generelt organisk kulstof, som binder de organiske stoffer i 
større aggregater (evt. partikler). Herved vil organismerne ikke have adgang til 
stofferne og dermed kan de ikke virke toksiske. 

2. Antagonistiske effekter, dvs. at samtidig tilstedeværelse af mange stoffer 
nedsætter det enkelt stofs toksiske effekt. 

 
Ud fra ovennævnte undersøgelser det vanskeligt at udlede, om resultaterne skyldes 
nedsat biotilgængelighed eller antagoni. Det skal dog nævnes, at der i litteraturen kun 
er meget få eksempler, hvor antagonistiske effekter er observeret i miljøprøver. 
Desuden vides det, at fx. de P-holdige pesticider i prøverne har samme specifikke 
virkning (nemlig hæmning af acetylcholinesterase), og for specifikt virkende stoffer 
er det dokumenteret, at en additiv beskrivelse af blandingens toksicitet som oftest er 
dækkende. Af disse grunde forkastes hypotesen om antagoni, og det anses for 
sandsynligt, at nedsat biotilgængelighed er den bedste forklaringsmodel. 
 

3.5 TIE-undersøgelser 

 
Det generelle princip i de foretagne TIE-undersøgelser er, at prøvens toksiske effekt 
undersøges i en egnet toksicitetstest før og efter en given behandling. Formålet med 
denne type undersøgelse er at identificere, hvilke fraktioner af prøven, der bidrager til 
den samlede toksicitet, og hvilke fraktioner, der kan ses bort fra. Hvis for eksempel 
prøvens toksicitet nedsættes efter filtrering kan det konkluderes, at en del af de 
toksiske stoffer er bundet til partikler i prøven.  
 
Prøvens toksiske effekt før prøvebehandlingen betegnes ofte “basistoksiciteten”. 
Resultater af undersøgelser af betydningen af filtrering og stripning af prøverne er 
beskrevet i detaljer af Brodersen et al. (2002). Der blev ikke set signifikante 
ændringer i toksiciteten af prøverne som følge af filtrering, mens der blev observeret 
indikationer på toksicitetsreduktion ved stripning af prøve V3B. I projektet udført af 
Brodersen et al. (2002) blev det desuden fundet, at SPE-behandling kan nedsætte 
toksiciteten. De videregående undersøgelser blev fokuseret på effekten af SPE-
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behandling, og resultatet af disse undersøgelser vil blive beskrevet i det følgende. 
Yderligere undersøgelser af stripningens indflydelse på toksiciteten bliver undersøgt 
af Christensen & Baun (2002) vha. en nyudviklet teknik til fraktionering af prøver 
indeholdende flygtige stoffer. Disse undersøgelser er endnu ikke afsluttede og vil 
derfor blive afrapporteret separat. Alle TIE-undersøgelser blev foretaget på prøver 
udtaget d. 11. Oktober 2001. 
 

3.5.1 Toksicitetstest 

I studenterprojektet blev hovedsagelig anvendt test på ferskvandskrebsdyr (D. magna) 
og i mindre omfang blev test med marine bakterier (V. fischeri) inkluderet. I 
nærværende sammenhæng blev toksiciteten før og efter SPE-behandlingerne 
undersøgt ved hjælp af test med marine krebsdyr (A. tonsa) og bakterier (V. fischeri). 
Bakterietesten blev anvendt til undersøgelse af tilbageholdelsen af stoffer i alle tre 
kolonnematerialer, hvorefter krebsdyrtesten blev anvendt til belysning af 
tilbageholdelsen i C-18 og ENV+ kolonnerne.  

3.5.2 SPE kolonner 

Som nævnt i metodeafsnittet blev de tre kolonnetyper HLB, ENV+ og C-18 
undersøgt. Disse kolonner består af forskelligt fast fase sorptionsmateriale (SPE 
resiner) og vil derfor tilbageholde forskellige typer af stoffer. 
 
HLB kolonnen (Hydrophilic Lipophilic Bond) indeholder materiale, som 
tilbageholder både polære (vandopløselige) som apolære (fedtopløselige) 
miljøfremmede organiske stoffer. Dette kolonnemateriale er udviklet til anvendelse 
ved separation og opkoncentrering i medicinalindustrien, og er medtaget i 
nærværende undersøgelse for at afgøre om anvendelse på miljøprøver er mulig. 
 
ENV+ kolonnen er en relativt ny kolonne type, som er udviklet til prøvetagning af 
miljøprøver, og er i litteraturen beskrevet som en meget bredspektretret resin. ENV+ 
er således i stand til at tilbageholde en lang række af såvel polære som apolære 
miljøfremmede organiske stoffer. 
 
C-18 kolonnen har været på markedet i mange år og er derfor gennemprøvet til 
opkoncentrering/oprensning af miljøprøver. TIE-metodikken beskrevet af US-EPA 
tager således udgangspunkt i anvendelse af C-18 kolonner. Denne resin er imidlertid 
mest velegnet til tilbageholdelse af apolære stoffer og vil kun i mindre grad 
tilbageholde polære stoffer.  
 
En sammenligning af resultater opnået ved anvendelse af de tre forskellige resiner vil 
dermed kunne give belyse om toksiciteten er domineret af apolære stoffer eller om 
både apolære og polære stoffer bidrager til den målte toksicitet. Fælles for de tre SPE-
materialer er, at uorganiske stoffer (fx. salte og tungmetaller) ikke vil tilbageholdes, 
og en ændring af toksiciteten i forhold til basistoksiciteten vil dermed kunne tilskrives 
toksiske organiske stoffer i prøverne. 



 13

 

3.5.3 Resultater af bakterietest før og efter SPE behandling 

De tre kolonnetyper blev undersøgt ved screeningsprocedure, hvor prøverne efter 
SPE-behandling blev testet i 3 koncentrationer (20, 100 og 500 ml/l). Det er således 
ikke muligt at estimere sikre EC-værdier og derfor er sammenligningen baseret på 
hæmningen ved 500 ml/l. Resultaterne af behandling af SPE behandlingen af B12 og 
V3B er opsummeret i tabel 3.5.1. 
 
TABEL 3.5.1 Toksicitet af prøver over for den marine bakterie Vibrio fischeri før 
(basistoksicitet) og efter behandling med SPE-resin. Den procentvise hæmning ved 
500 ml prøve pr. liter testmedium er vist. 

 Før Efter 
Prøve  

 
HLB C-18 ENV+ 

V3B 
 

100% 0% 0% 27% 

B12 
 

100% 98% 96% 85% 

 
Det skal nævnes, at ingen af de SPE-behandlede prøver udviste toksicitet ved 100 
ml/l, mens de ubehandlede prøver medførte 92% (V3B) og 100% hæmning ved denne 
eksponeringskoncentration. Behandling med SPE-resiner medfører således en meget 
betydelig nedsættelse af prøvernes toksicitet.  
 
Af tabel 3.5.1 fremgår det, at der er forskel på tilbageholdelsen i kolonnerne. Således 
var toksiciteten af prøve V3B totalt elimineret efter behandling med HLB og C-18, 
mens udløbsvandet fra ENV+ kolonnen viste en 27%’s hæmning af bakteriernes 
lysudsendelse. For prøve B12 var billedet det omvendte ved 500 ml/l, idet HLB og C-
18 kolonnerne ikke medførte en signifikant reduktion i prøvernes toksicitet, mens 
ENV+ kolonnen resulterede i en 15% nedgang i toksiciteten. 
 
Som følge af resultaterne af screeningsundersøgelsen, blev der udført fuldstændige 
dosis-respons forsøg med følgende prøver/behandliger: V3B/ENV+, B12/HLB, 
B12/C-18 og B12/ENV+. Forsøgene blev udført med 5 koncentrationer fra 31,25 ml/l 
til 500 ml/l, og resultaterne er opsummeret i tabel 3.5.2 i form af EC10 og EC50 
værdier 
 
Som det fremgår af tabellen var prøve V3B ikke toksisk efter behandlingen med 
ENV+, mens der ved den første behandling med ENV+ blev fundet 27%’s hæmning 
ved 500 ml/l. Derfor blev gennemført endnu en testning af V3B efter behandling med 
ENV+, og i dette tilfælde medførte den behandlede prøven ingen hæmning af 
bakteriernes lysudsendelse. 
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TABEL 3.5.2 Toksicitet af prøver over for den marine bakterie Vibrio fischeri før 
(basistoksicitet) og efter behandling med SPE-resin. EC10-, EC50-værdier og 95%-
konfidensintervaller opgivet i pr. liter testmedium er vist. 

EC10 Før Efter 
Prøve  

 
HLB C-18 ENV+ 

V3B 
 

0,09* 
0,02;0,49 

i.u. i.u. >500 

B12 
 

0,74 
0,56;0,97 

182 
159;210 

54,3 
33,6;87,7 

166 
128;218 

EC50     

V3B 
 

5,55 
2,85;8,51 

i.u. i.u. >500 

B12 
 

6,96 
6,40;7,54 

362 
341;383 

136 
107;174 

371 
332;412 

i.u.: ikke undersøgt 
* ekstrapoleret værdi, da laveste testkoncentration udviste >40% hæmning 
 
Som vist i tabel 3.5.2 og figur 3.5.1 medførte alle SPE-behandlinger af B12 en kraftig 
nedsættelse af prøvernes toksicitet over for den marine bakterie. Kolonnetyperne HLB 
og ENV+ medførte den største toksicitetsreduktion, mens C-18 var mindre effektiv. 
EC50-værdierne blev således reduceret omkring 52 gange med HLB og ENV+ og ca. 
20 gange med C-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5.1 Toksicitet af B12 før (basis) og efter SPE-behandling med 
kolonnetyperne HLB, C-18 og ENV+. Testorganisme: Vibrio fischeri (15 min.). 
 
Den reducerede toksicitet af udløbsvandet fra C-18 kolonnen kan henføres til fjernelse 
af apolære stoffer i prøven, og dermed kan det fastslås at disse bidrager betydeligt til 
den samlede toksiske effekt af prøven. Da såvel HLB som ENV+ tilbageholder både 
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polære og apolære stoffer, vil man desuden kunne konkludere, at polære stoffer 
bidrager til toksiciteten, omend bidraget fra de apolære stoffer er størst. 
 

3.5.4 Resultater af krebsdyrtest før og efter SPE behandling 

Det forventes at insekticiderne i prøverne er de mest akut toksiske stoffer, og de 
specifikke virkninger over for krebsdyr er dermed særligt interessante. For yderligere 
at undersøge effekten af SPE-behandling af prøverne blev lavet en sammenligning af 
C-18 og ENV+ ved anvendelse af A. tonsa som testorganisme. Figur 3.5.2 viser 
resultatet af testene udført på B12 og V3B, og i tabel 3.5.3 er testresultaterne for 
prøverne opsummeret. Det ses, at behandling med ENV+ nedsætter toksiciteten af 
prøve B12 og V3B. Behandlingen med C-18 er kun udført på prøve B12 og 
testresultatet viser, at der ikke sker en nedsættelse af toksiciteten ved denne 
behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5.2 Toksicitet af B12 og V3B før og efter SPE-behandling. Testorganisme: 
Acartia tonsa, 48 timers eksponering. Bemærk forskellig skala på x-akserne. 
 
Som det var tilfældet i bakterietesten resulterede behandlingen af B12 med ENV+ i en 
større reduktion af toksiciteten over for A. tonsa end C-18-behandlingen. Prøve V3B 
blev kun behandlet med ENV+, og også her blev en toksicitetsreduktion observeret. 
 
Det er værd at bemærke, at prøve B12 udtaget i oktober er betydeligt mere toksisk end 
prøven udtaget i marts (EC50 (oktober)= 0,5 ml/l mod EC50 (marts)= 24 ml/l), mens 
toksiciteten af V3B er i samme størrelsesorden som tidligere. 
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TABEL 3.5.3 Toksicitet af prøver over for det marine krebsdyr Acartia tonsa før og 
efter behandling med SPE-resin. LC10-, LC50-værdier og 95%-konfidensintervaller 
opgivet i pr. liter testmedium er vist for forsøg med 48 timers eksponering. 

LC10 Før Efter 
Prøve  

 
C-18 ENV+ 

V3B 
 

13,9 
3,80;21,1 

i.u. 46,5 
11,3;73,3 

B12 
 

0,20 
-;0,35 

1,19 
-;2,15 

- 

LC50    

V3B 
 

42,6 
35,7;51,9 

i.u. 162 
135;197 

B12 
 

0,50 
0,34;0,86 

5,54 
4,33;7,78 

 

21,1 
16,3;28,2 

i.u.: ikke undersøgt 
-: estimation ikke mulig 
 

3.5.5 Tilbageholdelse af 4-nitrophenol 

Den kraftige gulfarvning af prøverne gjorde en visuel sammenligning af 
tilbageholdelseseffektiviteten mulig. Som det fremgår af nedenstående fotografi var 
prøverne efter passage af ENV-kolonnerne ikke længere gule, mens C-18 kolonnerne 
kun i begrænset omfang var i stand til at tilbageholde de gulfarvede stoffer i prøverne. 
Den gule farve skyldes højst sandsynligt indholdet af 4-nitrophenol, og denne visuelle 
sammenligning indikerer dermed blot, at ENV-kolonnerne i højere grad end C-18 
kolonnerne tilbageholder 4-nitrophenol. Ud fra dette kan man dog ikke umiddelbart 
konkludere, at ENV-kolonnerne er mere effektive end C-18-kolonnerne til at 
tilbageholde de stoffer, der resulterer i prøvernes samlede toksiske virkning. 
 

 
 
Figur 3.5.3 Farveforskelle efter behandling af B12 med hhv. ENV+ og C-18. 
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3.6 Recipientvurdering – PNEC-værdier 

 

3.6.1 Princip for vurdering 

For miljøvurdering af komplekse blandinger findes på nuværende tidspunkt ingen 
internationalt accepterede retningslinjer for fastlæggelse af beskyttelsesniveauer for 
toksiske effekter (predicted no-effect concentration, PNEC) af komplekse 
forureninger. Det er dog nærliggende at skele til de principper, som er foreslået for 
miljøvurdering af enkeltstoffer (EU Kommissionen,  1995). Der findes to principielt 
forskellige metoder til bestemmelse af beskyttelsesniveauer og den metode, som vil 
skitseret i det følgende, baseres på anvendelse af fastsatte usikkerhedsfaktorer, som 
afspejler erfaringsmæssige usikkerheder ved at overføre toksicitetsdata f.eks. fra én 
art til en anden (inter-species variation) eller fra laboratorie til felt. 
 
En mulig anvendelse af biotestresultater til miljøvurdering af komplekse blandinger er 
beskrevet i Miljøprojekt 260 (Pedersen et al., 1994) for industrielt spildevand. Her er 
opstillet kriterier til farlighedsvurdering af komplekse blandinger ved brug af 
usikkerhedsfaktorer, som det er tilfældet ved PNEC-fastsættelse for enkeltkemikalier. 
PNEC fastsættes ud fra data opnået med et batteri af biotests ved at udvælge den 
laveste LC50- (EC50-) eller NOEC-værdi i datasættet. Denne værdi divideres med en 
usikkerhedsfaktor og PNEC vil således kunne bestemmes som: 
 

PNEC
Laveste LC  eller EC værdi i testbatteriet

Usikkerhedsfaktor
50 50

=  

 
Som beskrevet af Pedersen et al. (1994) bør den samlede usikkerhedsfaktor til 
estimation af PNEC opbygges som produktet af usikkerhedsfaktorer, der tager hensyn 
til datamængden (UFdata), datakvaliteten (UFkval) og den tidsmæssige variation i 
udledningens toksicitet (UFtox): 
 

UF = UFdata ·UFkval·UFtox 
 
Foreslåede værdier for usikkerhedsfaktoren for datamængden fremgår af tabel 6.2. 
Usikkerhedsfaktoren for datakvalitet vil kunne sættes lig 1, hvis der er tale om 
toksicitetstests udført af akkrediterede eller GLP-godkendte laboratorier. 
 
Det skal dog understreges at ovennævnte princip er udviklet til brug på industrielt 
spildevand og dermed vil der kunne stilles spørgsmålstegn ved validiteten af 
anvendelse af dette princip til vurdering af udsivning fra et kemikaliedepot. 
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TABEL 3.6.1 Usikkerhedsfaktorer til bestemmelse af PNEC ud fra biotests udført på 

industrielt spildevand (Pedersen et al., 1994). 

 Akutte effekter Kroniske effekter 

Laveste EC50 (LC50) for akut toksicitet 100 200 

Laveste EC50 (LC50) for akut toksicitet i 
basissættet af toksicitetstests1) 

10 20 

Laveste EC50 (LC50) for akut toksicitet ved 
test med arter fra 5 eller flere 
organismegrupper 

 

5 

 

10 

Laveste NOEC for kroniske effekter 
bestemt med basissættet af toksicitetstests1) 

- 5 

1) Basissættet af toksicitetstest udgøres af tests med alger, krebsdyr og fisk 

 

3.6.2 Vurdering af prøver fra hot-spottet ved Høfde 42 

 
I nærværende undersøgelse er der foretaget kortidstest på 4 forskellige arter af 
saltvandsorganismer (bakterier, mikroalger, makroalger, krebsdyr) og 2 forskellige 
arter af ferskvandsorganismer (alger og krebsdyr). Desuden er der foretaget 
larveudviklingstest på saltvandskrebsdyr. Der er således indgået organismer fra 4 
organismegrupper i testbatteriet. 
 
Dermed er der et rimeligt stort datagrundlag for fastsættelse af usikkerhedsfaktoreren 
til bestemmelse af PNEC. Følges principperne foreslået af Pedersen et al. (1994) vil 
der kunne anvendes en usikkerhedsfaktor på 10 for akutte effekter og 20 for kroniske 
effekter (ikke alle tre test i basissættet, men dog 4 forskellige organismegrupper og 1 
test for sub-kronisk toksicitet). 
 
Prøverne udtaget ved 1. prøvetagning er de bedst undersøgte, hvad angår antallet af 
udførte test og omfanget af kemiske analyser. Derfor vil resultaterne fra disse prøver 
danne grundlag for den videre bestemmelse af PNEC. Den højeste toksicitet blev 
observeret i larvehæmningstesten med V3B, idet en EC10 på 0,6 ml/l blev fundet. Det 
skal nævnes, at B12 muligvis kunne resulterer i lavere EC-værdier, men prøven var 
for akut toksisk til at sub-kroniske test kunne gennemføres.  
 
Det er væsentligt at understrege, at prøve B12 fra 2. prøvetagning var omkring 50 
gange så akut toksisk over for A. tonsa, som prøven fra 1. prøvetagning. Således blev 
der fundet en LC50-værdi på 0,5 ml/l for prøve B12 udtaget ved 2. prøvetagning testet 
i akuttesten med A. tonsa (48 timers eksponering). Det skal desuden bemærkes, at der 
ikke er udført larveudviklingstest prøver fra 2. prøvetagningsrunde, og at netop denne 
type test var op mod 10 gange mere følsom end akuttestene udført på prøver fra 1. 
prøvetagningsrunde. 
 
Anvendes data fra 1. prøvetagningsrunde sammen med de anslåede 
usikkerhedsfaktorer, vil den nødvendige fortynding af prøverne for at nå 
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beskyttelsesniveauet kunne bestemmes som: 1000/(0,6/10)=16.700 gange for akutte 
effekter og 1000/(0,6/20)= 33.300 gange for kroniske effekter. 
 
Hvis toksiciteten enkeltstoffer over for krebsdyr betragtes, er Parathion det mest 
toksiske enkeltstof i blandingen med en LC50-værdi på 0,4 µg/l. Toksiciteten af 
parathion er særdeles velbeskrevet, og der ligger således et meget stort datamateriale 
til rådighed for fastsættelsen af PNEC for stoffet. Derfor vil en usikkerhedsfaktor på 
10 kunne anvendes i dette tilfælde (jf. principper for PNEC-bestemmelse fastsat af 
EU Kommissionen, 1996). Dermed vil PNEC for parthion være 0,04 µg/l, og 
anvendes dette tal, vil en prøve med et indhold på 3000 µg/l (som blev fundet i såvel 
V3B som B12 ved 1. prøvetagning) skulle fortyndes mere end 75.000 gange for at nå 
ned under beskyttelsesniveauet. 
 
Der er således en ganske betragtelig forskel på vurderingen opnået på baggrund af 
toksicitetstestene udført direkte på prøverne og vurderingen ud fra det mest toksiske 
enkeltstof. I begge tilfælde er der dog tale om ganske betragtelige fortyndingsfaktorer, 
der viser, at der er tale om meget toksiske prøver. Forklaringen i forskellen i 
fortyndingsfaktorene skal findes i det forhold, at prøverne var langt mindre toksiske 
end man umiddelbart ville forvente ud fra resultaterne af de kemiske analyser. Som 
tidligere nævnt forventes det, at denne forskel kan henføres til nedsat 
biotilgængelighed af stofferne i prøverne. 
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4 Sammenfatning af resultater fra 2. fase af projektet 
 

 
Økotoksikologiske undersøgelser udført i projektets 2. fase omfatter prøverne B12 og 
V3B, og der blev observeret følgende: 
 
- V3B medførere hæmning i larveudvikling af A. tonsa, B12 for akut toksisk til at 

kunne undersøges for subkroniske effekter 
- Prøvernes toksiske virkning over for en marin makroalge viste, at denne 

organisme var mindre følsom end de øvrige testorganismer 
- Prøvernes toksiske virkning over for ferskvandsorganismer (alger og dafnier) var 

mindre toksiciteten fundet ved anvendelse af saltvandsorganismer 
- Samlet set er de to prøver udtaget i marts 2001 undersøgt i kortidstest med 4 

forskellige arter af saltvandsorganismer (bakterier, mikroalger, makroalger, 
krebsdyr) og 2 forskellige arter af ferskvandsorganismer (alger og krebsdyr). 
Desuden er der foretaget en test for sub-kroniske virkning på saltvandskrebsdyr 

- Ved sammenligning af funden toksicitet med indhold af miljøfremmede organiske 
stoffer konkluderes det, at prøverne viste sig at være langt mindre toksiske end det 
vil kunne estimeres ud fra analyseresultaterne 

- Den senest udtagne prøve fra boring B12 (oktober 2001) var næsten 50 gange så 
toksisk over for Acartia tonsa, som prøven udtaget i marts 2001 

- Indledende undersøgelser med henblik på toksicitets identifikations evaluering 
(TIE) viste: 
- Toksiciteten reduceres ikke ved bortfiltrering af partikulært bundne stoffer 
- Toksiciteten af B12 reduceres ikke ved stripning af flygtige stoffer, mens der 

er indikationer på en toksicitetsreduktion ved stripning af V3B 
- Toksiciteten reduceres signifikant ved anvendelse af fast-fase ekstration 

(samstemmende fund for både krebsdyr og bakterier) 
- ENV+ og HLB kolonner fjerner mere toksicitet end C-18 kolonner 

- Ud fra TIE-undersøgelser konkluderes: 
- Den fundne toksicitet kan hovedsagelig henføres til organiske stoffer i 

prøverne. De apolære stoffer bidrager mest, men der kan ikke ses bort fra 
bidraget fra polære stoffer 

- Uorganiske stoffer (fx. Hg, As, Cl, NH3) bidrager ikke til prøvernes toksicitet 
- Flygtige og partikulært bundne stoffer bidrager ikke til toksiciteten af B12, 

mens flygtige stoffer kan være delvist ansvarlige for toksicitet af V3B 
- Estimation af predicted no-effect concentration (PNEC) på baggrund af den 

observerede toksicitet af prøverne viser, at den mest toksiske prøve (B12) skal 
fortyndes mere end 16.000 gange for at beskytte miljøet mod akutte effekter af 
prøven, og mere end 33.000 gange for at beskytte mod kroniske effekter 

- Estimation af predicted no-effect concentration (PNEC) på baggrund af indholdet 
af det mest toksiske stof i prøverne (parathion) viser, at den mest toksiske prøve 
(B12) skal fortyndes mere end 75.000 gange for at beskytte miljøet 
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Appendix 1: Beskrivelse af TIE-metoden 
 

Baggrund 

TIE-metoden (TIE = Toxicity Identification Evaluation) har sin oprindelse i USA, 
hvor den bruges ved undersøgelse af toksiciteten af industrispildevand. Baggrunden 
for metoden er ”Den føderale lov af 1972 omhandlende kontrol af vandforurening”, 
hvor det blev fastslået, at ”det er et nationalt mål og en national politik, at udledning 
af giftige stoffer i toksiske mængder skal undgås” (Mount  &  Anderson–Canarhan, 
1988). 
 
Det var et mål med loven helt at undgå udledning af toksiske stoffer til 
overfladevande i USA, men da dette mål ikke umiddelbart var opnåeligt, valgte man i 
stedet at indføre teknologibaseret udløbskontrol. Det vil sige, der renses så meget som 
muligt, inden spildevand udledes. I de tilfælde hvor der ikke opnås en tilfredsstillende 
vandkvalitet ved den pågældende kontrol, indføres yderligere udløbskriterier baseret 
på brug af biotests. Skal der gøres noget effektivt for at nedbringe toksiciteten kan det 
være nødvendigt at identificere, hvilke stoffer det er, der forårsager, at udledningerne 
er giftige. En metode til en sådan identifikation er TIE-metoden, og det er denne 
metode, som kort beskrives i det følgende baseret på beskrivelsen i Mount  &  
Anderson–Canarhan (1988). 

 
Metode 

TIE-metoden kombinerer brug af biotest med kemiske analyser med henblik på at 

identificere, hvilke stoffer der forårsager toksicitet af en spildevandsprøve. Metoden 

består af tre på hinanden følgende faser. I Fase I er målet at beskrive karakteren af 

det/de stoffer, der forårsager toksiciteten af spildevandet. På baggrund heraf vil det 

ofte være muligt enten at foretage en nærmere identifikation af de toksiske stoffer 

eller også at vælge en metode til rensning. Identifikationen af de toksiske stoffer 

beskrives i TIE-metoden som Fase II (Durhan et. al, 1993; Burkhard & Ankley, 

1989). Endelig er formålet med Fase III at få bekræftet, at de stoffer, der på baggrund 

af metoden antages at være årsag til toksicitet, rent faktisk også er det (Burkhard & 

Ankley, 1989).  

 

I nærværende sammenhæng vil en fuldstændig TIE ikke være økonomisk 

overkommelig i første omgang, og derfor vil kun elementer fra Fase I og Fase II blive 

inddraget. 

 
Fase I 
 

I fase I indgår forskellige behandlinger og målet med disse er at fjerne forskellige 

stofgrupper. Er det en fjernet stofgruppe, der forårsager toksiciteten, vil dette kunne 

fastslås ved at sammenligne toksiciteten af en behandlet prøve med toksiciteten af en 

ubehandlet prøve. 

 

Første trin i fasen er at undersøge toksiciteten af rå prøve, det vil sige at undersøge, 

hvor giftig prøven er, inden den behandles. Dette gøres i to trin. Først laves der en 

fortyndingsrække med den ubehandlede prøve af spildevand, og der testes med 
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henblik på at bestemme koncentrationen, der giver et 50% respons, fx. LC50-værdien. 

Bestemmelsen af LC50-værdien har det formål at fastslå, hvor giftig prøven er og de 

efterfølgende behandlinger vil normalt reducere toksiciteten (dvs. føre til højere LC50-

værdier). 

 

Efter bestemmelse af basistoksiciteten undersøges det, om toksiciteten skyldes stoffer, 

der kan reduceres, flygtige stoffer, metaller, stoffer bundet til partikler, nedbrydelige 

stoffer, apolære organiske stoffer eller om toksiciteten er pH-afhængig. Dette gøres 

ved at lade prøven gennemgå bl.a. pH-justering, tilsætning af kompleksbinder, 

filtrering, luftning/stripning og fast fase ekstraktion (SPE, Solid Phase Extraction). 

Efter hver behandling udføres toksicitetstest og resultaterne af disse sammenlignes 

med basistoksiciteten. 

 

I nærværende projekt samler interessen sig især om organiske stoffer i prøverne og 

derfor fokuseres der på behandlingerne: Filtrering, luftning/stripning og SPE. 
  

Filtrering 

Formålet med filtreringen er at fjerne partikler og stof sorberet til disse. Sorberet stof 

er ikke umiddelbart biotilgængeligt, men kan optages af testorganismen, hvis denne er 

af en sådan art, at den konsumerer partikler. Desuden kan partiklerne i sig selv 

forårsage en del af prøvens toksicitet ved direkte kontakt mellem partikler og 

organismernes overflade. 

 

Luftning/stripning 

Flygtige stoffers bidrag til toksiciteten kan karakteriseres ved at lufte prøven og 

herefter måle toksiciteten og sammenligne denne med basistoksiciteten af prøven. 

Imidlertid er det vigtigt at holde sig for øje, at gennembobles prøven med atmosfærisk 

luft, vil dette også kunne medføre en oxidation af letnedbrydelige organiske stoffer, 

reducerede metaller og ammonium. Derfor anbefales det først at gennemboble med 

nitrogen, så måle toksiciteten for efterfølgende at gennemboble med atmosfærisk luft 

efterfulgt af en toksicitetsmåling. Herved bliver det muligt at undersøge om en 

eventuel toksicitets reduktion efter luftning skyldes afdampning af flygtige stoffer 

eller, om reduktionen skyldes, at de toksiske stoffer omdannes ved oxidation (Mount  

&  Anderson–Canarhan, 1988).  

 
C18 fast fase ekstraktion (SPE) 

De relativt apolære organiske stoffer i prøven vil kunne fjernes ved SPE. Det samme 

er tilfældet for relativt neutrale komplekser af metaller. Princippet i denne behandling 

er, at prøven ledes gennem en kolonne af en octadecyl (C18) sorbant. Denne sorberer 

de apolære stoffer. For en gennemgang af, hvilke stoffer der tilbageholdes på C18 

kolonnen henvises til Bilag 1. Ved at teste toksiciteten af prøven efter passage af 

kolonnen, kan det undersøges, om toksiciteten er blevet reduceret. Er dette tilfældet, 

vil en del af eller hele toksiciteten skyldes apolære stoffer. Behandlingen med C18-

kolonne foretages i TIE-proceduren med såvel basisk, neutral som sur prøve, men i 

nærværende projekt fokuseres på SPE ved neutral pH.  
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Fase II 

Formålet med fase II er som allerede nævnt, at identificere hvilke stoffer, der 

forårsager toksiciteten af en spildevandsprøve. I de tilfælde, hvor prøven efter SPE 

udviser signifikant mindre toksicitet end ikke- ekstraheret prøve, er der basis for at 

undersøge, hvilke stoffer er sorberet til kolonnen. Kolonnen ekstraheres derfor med et 

organisk opløsningsmiddel, og indholdsstofferne i dette ekstrakt skal dernæst 

identificeres ved kemisk analyse. Da det er ønskeligt at fraktionere så meget som 

muligt for at lette identifikationen af toksiske stoffer, ekstraheres der i flere trin, idet 

der i hvert trin anvendes forskellig koncentration af metanol i vand. Dette gøres med 

henblik på at ekstrahere stoffer af forskellig polaritet, idet polariteten af de 

ekstraherede stoffer vil falde med øget indhold  af metanol i forhold til vand. 

Efterfølgende udføres toksicitetstests på hver fraktion, såfremt en eller flere fraktioner 

udviser toksicitet, arbejdes der videre med denne fraktion.  
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