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Forord 
Biologge fikk i begynnelsen av juli i 
oppgave av Sandefjord kommune å 
gjennomføre undersøkelser av blåskjell 
(Mytilus edulis) fra indre havn i 
Sandefjord. Dette som en oppfølging av 
anbefalinger fra risikovurderingen som 
ble gjennomført i Sandefjord havn 2009 
[Helland 2009]. Risikovurderingen ble 
gjennomført etter pålegg fra Klif (Klima 
og Forurensnings Direktoratet, tidl. SFT) 
i forbindelse med kartlegging av havne-
virksomhetens forurensningsbidrag til 
sjø og sjøbunn. Blåskjellene ble ana-
lysert for kvikksølv (Hg) og tributyltinn 
(TBT) da disse i all hovedsak utgjør 
spredningsrisikoen fra propellerosjon 
ved kaiene i havna [Helland 2009]. 
Blåskjellundersøkelsen er gjennomført i 
samsvar med tidligere undersøkelser av 
miljøgifter på blåskjell i fjorden 
[Møskeland et.al. 2009, Øksnevad 2005, 
Knutsen og Hylland 1998].  

Feltarbeid 
Det ble i løpet av juli måned samlet inn 50 skjell ved 3 ulike kaier i indre havn (figur 1). Skjellene ble 
ikke tømt for tarminnhold i henhold til anbefalinger fra retningslinjene i OSPAR/JAMP, men ble 
umiddelbart etter prøvetaking fryst ned til -20°C. Da skjellene var gjennomfryst, ble de lengdemålt 
(Tabell 1) og sendt til lab for analyse av kvikksølv og TBT. 

 

Hesteskoen 
Ferjekaia 

Tollbukaia 

Kilde: Sandefjord Havnevesen Figur 1 
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Tabell 1: Lengdemålinger (cm) av innsamlede blåskjell fra Sandefjord havn i juli 2010. Prøvelokalitetene er angitt i figur 1 

LENGDE (cm): Antall Gjennomsnitt  Median 

FERJEKAIA 50 7,0 6,9 
TOLLBUKAIA 50 7,2 7,2 
HESTESKOEN 50 7,2 7,2 

Resultater 
I tabellene nedenfor er resultatene fra undersøkelsen gjengitt og sammenlignet med Klifs 
klassifisering av tilstand for organismers innhold av metaller og organiske forbindelser (SFT, TA-
1467/1997). Analyserapport ligger i vedlegg 2, utdrag fra Klifs klassifisering av tilstandsklasser er å 
finne i vedlegg 3. 

Tabell 2: Fargekoding iht. Klifs klassifisering av tilstand for organismer (SFT, TA-1467/1997) 

Tilstands-
klasse Tilstand Forventet økologisk effekt  

I Bakgrunn Ubetydlig - Lite forurenset 
II God Moderat forurenset 
III Moderat Markert forurenset 
IV Dårlig Sterkt forurenset 
V Svært dårlig Meget sterkt forurenset  

 

Prøvene i 2010 er ikke samlet inn fra samme lokaliteter som tidligere blåskjellundersøkelser 
gjennomført i Sandefjord havn (1997 og 2004). Resultatene fra disse undersøkelsene kan derfor ikke 
sammenlignes direkte med resultatene fra denne siste undersøkelsen. Prøvepunktene er i relativ 
nærhet til hverandre (ca. 500m +) og kan derfor gi indikasjoner på eventuelle tilstandsendringer. På 
bakgrunn av dette er også et utdrag av resultatene fra de 2 tidligere undersøkelsene gjengitt 
nedenfor.   

Kvikksølv (Hg) 
Tabell 3: Analyseresultater for kvikksølv i blåskjell samlet inn fra Sandefjord indre havn juli 2010.  

 
Hesteskoen Blåskjell Ferjekaia Blåskjell Tollbukaia Blåskjell Alle stasjoner (gj. Snitt) 

Hg (mg/kg TS) 0,162 0,161 0,086 0,136 

 

Tabell 3 viser at innhold av kvikksølv ved alle tre prøvelokaliteter tilsvarer tilstandsklasse I ubetydlig – 
lite forurenset.  

Analysene ga omtrent samme resultat i Hesteskoen og ved ferjekaia, mens prøven ved Tollbukaia 
viser omtrent halvparten så høyt innhold av kvikksølv. Gjennomsnittskonsentrasjonen på de 3 
stasjonene i 2010 er omtrent halvparten av verdiene fra Stub 1997. Samtidig ligger de omlag 4 
ganger som høyt som det som kvikksølvverdiene målt ved Stub i 2004 (tabell 4). 
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Tabell 4: Analyseresultater fra Stub (1997 & 2004) sammenlignet med en gjennomsnittsverdi fra Sandefjord indre havn 
2010. 

Stub 1997 Stub 2004 Indre havn 2010 

Hg Hg Hg (gj. snitt 3 st.) 
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

0,24 0,032 0,136 

Tributyltinn (TBT) 
Tabell 5: Analyseresultater for TBT i blåskjell samlet inn fra Sandefjord indre havn juli 2010. 

 

Hesteskoen 
Blåskjell 

Ferjekaia 
Blåskjell 

Tollbukaia 
Blåskjell 

Alle stasjoner 
 (gj. Snitt) 

TBT (µg/kg v.v.) 30 29 29 29 

TBT (µg/kg TS.)* 0,24 0,24 0,16 0,21 

*Tørrvektverdiene (TS) er konvertert fra våtvektverdien (v.v.) ved bruk av tørrvektsprosenten 

Tabell 5 viser at innholdet av TBT i blåskjell ligger i Tilstandsklasse II- moderat forurenset. 

TBT analysene ga svært like resultater på alle 3 stasjoner. Sammenlignet med tallene fra tidligere 
undersøkelser (tabell 6), ser det ut til at TBT konsentrasjonen i blåskjell har en nedadgående trend i 
fjorden. 

Tabell 6: Analyseresultater fra Stub (1997 & 2004) sammenlignet med et gjennomsnitt for Sandefjord indre havn 
resultatene fra 2010 

Stub 1997 Stub 2004 Indre havn 2010 

TBT TBT TBT (gj. snitt 3 st.) 

µg/kg v.v. µg/kg v.v. µg/kg v.v. 

635 120 29 

 

Diskusjon 

Risikovurderingen av Sandefjord havn 
Risikovurderingen for Sandefjord havn [Helland 2009] konkluderte med at det i hovedsak er TBT og 
kvikksølv som utgjør en spredningsrisiko for aktiviteter ved kaiområdet i havna. For indre havn sett 
under ett, viser det seg at spredningen av TBT fra propellerosjon er liten i forhold til det som spres av 
organismer ved bioturbasjon. Dette gjelder ikke for kvikksølv. Risikovurderingen sier at data fra 
kvikksølvinnholdet i blåskjell fra 1997 og 2004 indikerer en nedgang, og at spredning fra skipserosjon 
ved kaiene derfor muligens enten ikke spres over store områder, eller ikke er biotilgjengelig. Før det 
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vurderes tiltak for å hindre spredning av kvikksølv fra kaiene ble det anbefalt at organismer fra 
kaiområdet ble undersøkt for å avklare om spredningen er et problem [Helland 2009]. 

Kvikksølv (Hg) 
Resultatene fra undersøkelsen gjennomført i juli 2010, viser at kvikksølvinnholdet i blåskjell ligger i 
tilstandsklasse I, som er lavt. Konsentrasjonene er lavere enn målinger gjort ved Stub i 1997, men 
høyere på alle stasjonene ved kaiene i forhold til i undersøkelser gjennomført ved Stub i 2004. 
Resultatene kan indikere at kvikksølvnivået i blåskjell har vært relativt konstant for indre havn 
området i Sandefjord de senere år, uten at dette kan fastslås med tilstrekkelig sikkert. Resultatene 
fra 2004 innholder også ekstra usikkerhet i form av at tørrvektsresultatene ikke er beregnet fra den 
faktiske tørrvektsprosenten (vedlegg 4). 

Tributyltinn (TBT) 
Resultatene fra undersøkelsen gjennomført i juli 2010 på TBT innhold i blåskjell viser at dette er 
relativt lavt ved kaiene i indre havn (tilstandsklasse II moderat forurenset). Nedbrytningsproduktene 
av TBT følger i de store trekk samme trend. 

Forholdene er bedre ved kaiene i 2010 enn på Stub 2004 og 1997 (tabell 6). Det kan se ut til at TBT 
konsentrasjonen i blåskjell har en nedadgående trend i fjorden. Det er likevel vanskelig å 
sammenligne datasettene fra 1997, 2004 med 2010, da de er adskilt i både tid og rom.  

Det vil være behov for mer data i form av en regelmessig overvåkning, og eventuelt data fra flere 
trofiske nivåer, for å kunne konstatere en nedgang i konsentrasjon av TBT i biota i fjorden med 
tilfredsstillende sikkerhet. 

Konklusjon 
Vi ser at konsentrasjonene av kvikksølv i blåskjell er generelt lav (tilstandsklasse I), men at den ikke 
følger samme nedgang i konsentrasjon som for TBT fra undersøkelsen i 2004. Vi ser en indikasjon på 
at kvikksølvkonsentrasjonen kan være noe høyere i blåskjell ved kaiene enn ved Stub. 
Sammenligningsgrunnlaget for prøvene er likevel svak og forskjellene i kvikksølvkonsentrasjonene i 
de ulike prøvene er lav, slik at forutsetningene for å konkludere ut fra dette er liten. En forklaring kan 
være at kvikksølvnivået i blåskjell har vært relativt konstant i Sandefjord havn de senere år. 

Resultatene fra undersøkelsen gjennomført i juli 2010 av TBT innhold i blåskjell viser at 
konsentrasjonen er relativt lav (tilstandsklasse II moderat forurenset) ved kaiene i indre havn, og kan 
indikere at de er på vei ned. På tross av svært høye konsentrasjoner av TBT i sedimentene og 
oppvirvling av sediment fra båtpropeller, ser det ikke ut til at dette bioakkumuleres i blåskjell i særlig 
grad rundt ferjekaia i Sandefjord indre havn.  

Data fra undersøkelsen i juli 2010 viser lave konsentrasjoner av kvikksølv og TBT i blåskjell ved kaiene 
i indre havn. Kvikksølvet som spres ved kaiene bioakkumuleres ikke i stor grad i blåskjellene. 
Konklusjonen i risikovurderingen for Sandefjord havn [Helland 2009], foreslår at mye av kvikksølvet 
som spres ikke er biotilgjenglig for organismer. Resultatene for undersøkelsen i 2010 gir støtte til 
denne konklusjonen. 
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Vedlegg 
1. Lengdemåling 
2. Analyserapporter 
3. Utdrag fra Klifs klassifisering av miljøkvlitet i fjorder og kystfarvann, TA-1467/1997 
4. Rettelse til - Analyse av blåskjell fra Sandefjordsfjorden og Mefjorden. NIVA notat 2005 av 

Sigurd Øxnevad 
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