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Hur giftigt är avloppsvattnet?

Biologiska tester ger svar

Dumpad ammunition och kemiska stridsmedel kan komma att
utgöra ett miljöhot för marina organismer. Giftiga ämnen läcker
ut när metallhöljena korroderar. Vid Göteborgs universitet pågår
forskning där man studerar effekterna på marina organismer
kring dumpningsområdena.

Dumpad ammunition och
kemiska stridsmedel i havet
 – ett miljöhot idag och i framtiden?

Efter andra världskrigets slut fanns en stor mängd över-
bliven ammunition och kemiska stridsmedel. För att
snabbt och enkelt bli av med de opålitliga ämnena
dumpades de i havet. Tillvägagångssättet speglar dåti-
dens syn på havet – föroreningar som dumpats i den
oändliga vattenmassan skulle spädas ut och bli ofarliga.

Ämnena som den dumpade ammunitionen och de
kemiska stridsmedlen består av kommer förr eller senare
att börja läcka ut till den omgivande havsmiljön, i takt
med att metallhöljena korroderar. Hur långt denna
process nått idag är det ingen som vet.

Ammunition dumpad på 25 platser
i svenskt hav
I svenska havsområden finns 25 kartlagda platser där
ammunition dumpats. Dumpning av ammunition ut-
fördes av Försvarsmakten, vanligtvis i samråd med Läns-
styrelsen. Försvarsmakten dokumenterade var och när
samt vilken typ av ammunition som dumpats.

Ammunitionen består till större delen av metaller
och explosivämnen. Vissa av de metaller som ingår i
ammunition, t ex bly, är mycket giftiga och har förmågan
att lagras i vävnader hos organismer. Trinitrotoluen
(TNT) är huvudkomponent i det sprängämne, som
finns i svensk dumpad ammunition, och är troligtvis
farligast av de ingående organiska beståndsdelarna. TNT
och dess omvandlingsprodukter har visat sig medföra
toxiska effekter på flera djur och växter, och är även
cancerframkallande.

Vad har den dum-
pade ammunitio-
nen för effekter

på växter och
djur i havet?

Ännu vet man
inte säkert men

forskning pågår.
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Balja med sediment och itusågad projektil hämtas upp av
Försvarets röjdykare. Hur mycket sprängämne som är bundet
till sediment respektive läckt ut i vatten mäts. Sedimentets
giftighet för kräftdjur studeras i laboratoriet.

150 000 ton kemiska stridsmedel dumpat i
Skagerrak
Dumpning av kemiska stridsmedel utfördes av
segrarmakterna i andra världskriget i syfte att nedrusta
Tyskland. Merparten av de kemiska stridsmedlen dum-
pades i Skagerrak och Östersjön. Uppgifter om hur stor
mängd kemiska stridsmedel som dumpats varierar, men
troligtvis rör det sig om ca 150 000 ton i Skagerrak och
40 000 ton i Östersjön. Kemiska stridsmedel har på den
svenska delen av kontinentalsockeln dumpats inom tre
områden; sydost om Gotland, vid Bornholm samt utan-
för Måseskär i Skagerrak.

År 1990 uppmärksammade massmedia dumpning-
en av kemiska stridsmedel, som skett utanför Måseskär.
Kort därefter gav regeringen i uppdrag åt Sjöfartsverket
att analysera eventuella kemiska och biologiska risker
med de dumpade stridsmedlen. Man utförde en liten
studie som dock inte gav någon grund för vetenskapligt
säkra slutsatser. Utredningsgruppen föreslog att en mer
systematisk provtagning borde ske i Skagerrak samt vid
en lokal i Östersjön. Trots detta har inga ytterligare
studier genomförts.

Dumpningsområdet kring Måseskär har däremot
intresserat ryska forskare. Deras undersökningar har
bl.a. påvisat förhöjda halter av arsenik och tungmetaller
i sedimenten och i bottenvattnet kring dumpningsplat-
sen. De fann även en tydlig minskad förekomst av
mikroorganismer och plankton inom dumpningsområ-
det.

Miljöeffekterna av ammunition studeras
Dumpning av ammunition har inte rönt samma upp-
märksamhet, som dumpningen av kemiska stridsmedel.
Vid Tillämpad miljövetenskap, Göteborgs universitet
pågår dock sedan några år tillbaka ett projekt där
sprängämnens effekt på marina organismer studeras.
Denna forskning har initierats av Försvarsmakten, och
motsvarande studier i sötvatten bedrivs vid FOI
(Totalförvarets Forskningsinstitut) i Umeå.

I juni 1999 startades inom projektet ett fältförsök
med en simulerad dumpning på en bevakad lokal i havet.
I baljor med sediment och itusågade projektiler studeras
hur TNT binds till sediment samt sedimentets toxicitet
för de små kräftdjuren Nitocra spinipes och Hyalella
azteca. Efter ett år hade toxiciteten hos sedimentet i
närheten av projektilerna ökat. Det är däremot inte känt
hur giftig den dumpade ammunitionen är för andra
marina organismer. Ytterligare effektstudier kommer
därför att utföras under de kommande åren. Under våren
2001 kommer TNT:s effekter på fisk att undersökas.
Om man vet hur fisk, som exponerats för ammunition,
reagerar, kan man lättare övervaka och finna tecken på
att ammunition börjat läcka.

Detta projekt ska leda fram till en bedömning av
miljöriskerna med den dumpade ammunitionen. Skulle
det visa sig att det dumpade materialet utgör ett allvarligt
hot mot den marina miljön, bör man försöka minimera
risken för läckage från den dumpade ammunitionen.

Karta över dumpningsplatser för kemiska stridsmedel i haven
runt Sverige. Norske rennan söder om Arendal, utanför fyren
Måseskär på den svenska västkusten, södra utloppet till Lilla
Bält, öster om Bornholm och sydost om Gotland.
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