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1 Forord, formål og baggrund 

1.1 Forord  
Nærværende beskrivelse af aktiviteterne i 2022 er udarbejdet inden for ram-
meaftalen mellem Miljø- og Fødevareministeriet (nu Miljøministeriet) og Aar-
hus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Miljøstyrelsen 
har haft et udkast til notatet til kommentering. Kommentarerne og håndterin-
gen heraf kan findes via linket under datablad ovenfor. 

1.2 Formål og baggrund  
Formålet med dette notat er at beskrive aktiviteterne inden for dumpede vå-
ben i danske farvande for 2022. Ifølge rammeaftalen følger DCE området, del-
tager i internationale arbejdsgrupper, rådgiver ifbm. potentielle miljøeffekter, 
samt indgår i faglig sparring med Miljøstyrelsen. Arbejdet med dumpede vå-
ben i danske farvande er bl.a. relevant i forbindelse med rådgivning af poten-
tielle effekter af dumpet våben og ammunition med henblik på sikring af god 
miljøtilstand under havstrategidirektivet. Rapporten bygger videre på tidli-
gere års notater. 
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2 Aktiviteter i 2022 

2.1 Workshops 
Forberedelse og deltagelse i følgende aktiviteter:  

1. Uformelt EG SUBMERGED-møde arrangeret af Tyskland den 21. april 
2022. På mødet blev der bl.a. diskuteret et udkast til en rapport omhand-
lende status og anbefalinger for håndtering af dumpet ammunition i 
Østersø-regionen (Draft Submerged Assessment report).  

2. Informal consultation workshop on finalizing the HELCOM Thematic As-
sessment on Hazardous Submerged Objects in the Baltic Sea (Submerged 
Assessment) som blev afholdt online den 13. juni 2022.  

3. Den 27. juni 2022 afholdt vi en intern workshop hos DCE på Risø med MST 
og Miljøministeriet med præsentation af forskningsresultater fra AU og 
IOPAS fra Polen, som led i forberedelserne til det forestående EG SUB-
MERGED-møde, hvor Danmark var værtsland. 

4. Miljøstyrelsen var værter for EG SUBMERGED-møde den 1. og 2. septem-
ber 2022 i Odense, hvor DCE bistod Miljøstyrelsen med forberedelser samt 
fremlagde forskningsresultater til gruppen og bistod med arbejdet om-
kring færdiggørelsen af Draft Submerged Assessment report. 

5. Endeligt deltagelse den 12/13. december i Expert Roundtable on dumped 
munitions in the Baltic Sea i Kiel. Målsætningen for workshoppen er at 
skabe et internationalt ekspertforum omkring håndtering af de forskellige 
nøgleaspekter – miljømæssige, tekniske, politiske og finansielle relateret til 
dumpede våben i Østersøen med henblik på at fastlægge mulige priorite-
ringer vedrørende forvaltning af problematikken. 

2.2 HELCOM rapport 
En vigtig aktivitet i 2022 var kommentering af HELCOM-rapporten omkring 
vurdering og håndtering af dumpede våben. Dette var en fortløbende proces, 
hvor der også i 2021 blev indgivet kommentarer. På EG SUBMERGED-work-
shoppen i Odense i september blev man enige om en endelig version af rap-
porten, der blev sendt til godkendelse i HELCOM RESPONSE-gruppen. De 
primære input, som DCE bidrog med, var, at executive summary væsentligt 
skulle opdateres og genovervejes i lyset af de samlede konklusioner i rappor-
ten, som ligeledes skulle opdateres og genovervejes. Rapporten blev endeligt 
godkendt på HELCOM RESPONSE-mødet i oktober 2022.  

2.3 Videnskabelige undersøgelser og analyser 

Der er stadig usikkerheder med hensyn til, hvilken miljørisiko de dumpede 
kemiske våben repræsenterer. Derfor arbejder DCE videre med en review ar-
tikel til Journal of Hazardous Materials, hvor forfatterkredsen fra AU/DCE og 
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IOPAS1 i Polen har samlet alle hidtil publicerede eksponeringsdata for kemi-
ske kampstoffer i Østersøen samt de seneste giftighedsdata for stofferne i 
disse studier frem til 2021 som beskrevet i sidste års notat. Artiklen indeholder 
den mest komplette analyse af alle CWA-målinger fra Østersøen fra 2006 frem 
til 2022, samt anvendelse af de nyeste toksikologiske data og sprednings- og 
koncentrationsmodellering for alle de publicerede sedimentmålinger (n=872) 
af kemiske kampstoffer og deres nedbrydningsprodukter i Østersøen siden 
MERCW-projektet i 2006 – se tabel 1 nedenfor. De præliminære resultater ne-
denfor lå til grund for den interne workshop den 27. juni samt præsentationen 
i september til EG SUBMERGED mødet i Odense.  

 
I vores analyse vurderes stofferne individuelt samt som en additiv blanding 
(toxic units).  På grund af de begrænsede tilgængelige økotoksikologiske data 
på stofferne lander vi på usikkerhedsfaktorer (UF) mellem 500 og 10000 for 
sennepsgas-stofferne i henhold til EU Technical Guideline Document (TGD). 
For de organiske arsen CWA-stoffer er UF typisk på 10000. Derfor benyttes 

 
1 http://www.iopan.gda.pl/  

Tabel 1: Kampstoffer og deres nedbrydningsprodukter der er fundet i Østersøen 
Stof TOTAL analyseret Positiv frekvens (%) 

Sennepsgas stoffer:   
Sulphur mustard 703 2,4 
Thiodiglycol sulfoxide 580 0,9 
1,4-Dithiane 441 16,8 
1,4-Oxathiane 285 4,9 
1-oxa-4,5-dithiepane 411 27,0 
1,2,5-Trithiepane 463 26,3 
Organoarsen stoffer:   
Thiodiglycolic acid 171 1,2 
Adamsite 126 48,4 
5,10-Dihydropheno-arsazin-10-ol 10-oxide 725 15,7 
Clark I 476 6,1 
Diphenylarsenic acid 725 20,0 
Diphenylpropylthioarsine 383 20,6 
Triphenyl arsine 820 11,5 
Triphenyl arsine oxide 316 16,1 
Phenyldichloroarsine 753 22,4 
Phenylarsonic acid 441 31,7 

α-Chloroacetophenone 703 5,3 

2-Chlorovinylarsonic acid 514 0,6 
Bis(2-chlorovinyl)-arsinic acid 536 0,9 
Bis(2-chlorovinyl) propylthioarsine 67 3,0 

Trichloroarsine 463 1,5 

Andre:   

Chlorobenzene 66 18,2 

http://www.iopan.gda.pl/
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den generelle overfladevands miljøkriterie fra Bekendtgørelse 1625 (2017)2 på 
0,6 µg/l for arsen, hvor baggrundskoncentrationen af arsen i Danmark er 
medregnet. Det betyder, at risikokvotienten for sennepsgas-stofferne i 85 prø-
ver er over 1 og dermed indikere en uacceptabel miljørisiko. Tilsvarende for 
organoarsen CWA-stofferne finder vi 50 lokationer med en uacceptabel risiko. 
Det er vigtigt at notere, at eksponeringskoncentrationerne er baseret på be-
regninger af fordelingskoefficienter (EqP analyser) fra sediment til de pore-
vandskoncentrationer, der benyttes som worst-case eksponeringskoncentra-
tioner for pelagiske organismer.  

2.4 Videnshuller 
De videnshuller, der blev identificeret i sidste årsnotat, er generelt stadig gæl-
dende, da det naturligvis tager tid at generere ny viden. Dette årsnotat uddy-
ber de identificerede videnshuller yderligere. Der er fx stadig usikkerhed om-
kring forholdet mellem den teoretisk tilgængelige mængde ikke-frigivet 
CWA stof fra endnu ikke fuldt korroderede beholdere kontra den mængde, 
som er frigivet og nedbrudt af CWA stofferne. 

DCE kan i dette årsnotat dokumentere, at der er høje UF for sennepsgasstof-
ferne i risikoanalysen, hvilket indikerer, at et bedre økotoksikologisk data-
grundlag vil forbedre analysen og beslutningsgrundlaget i relation til hånd-
tering af mulige miljørisici fra de dumpede kemiske våben. Det er ligeledes 
relevant at overveje om vurderingen af organoarsen CWA-stofferne kan for-
bedres med en opdatering af miljøkriteriet for arsen i det marine miljø – samt 
undersøge om der skal laves individuelle kriterier for organoarsen CWA-stof-
ferne, fx tricholoroarsine, som har den højeste risikokvotient. Desuden kan 
worst-case eksponeringsscenariet for pelagiske organismer yderligere speci-
ficeres – ihukommende at CWA rester primært detekteres i sedimenterne og 
hidtil kun sjældent detekteres i vandfasen - men stofferne er dog også fundet 
i biota og fisk. 

Det kom desuden frem i løbet af workshoppen i Odense, fra svensk side i de-
res opgørelse, at de danske marine stræder og vande er hot-spots for dum-
pede miner relativt til hele Østersøen. Til sammenligning anslår de tyske 
myndigheder, at der er dumpet 1.6 million tons konventionelle våben i tysk 
farvand alene. Desuden har GEOMAR fundet nedbrydningsprodukter af 
kræftfremkaldende eksplosivstoffer (TNT; RDX; HMX) i samtlige vandprøver 
de har taget i hele den tyske del af Østersøen. Forekomst, koncentration eller 
mulige miljørisici ved eksplosivstoffer kendes endnu ikke i danske farvande. 

Endeligt, skal det nævnes, at der i skrivende stund også arbejdes med en mil-
jørisikoscreening af konsekvenserne af sabotagen mod Nord Stream1&2 gas-
ledningerne i Østersøen tæt på dump sites med HELCOM partnere fra IOPAS 
og GEOMAR. Resultaterne forventes publiceret i Nature i det nye år. 

 

 
2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1625  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1625
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