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l. RESUME 

1.1 DANSK RESUME 

Som led i en række miljØundersØgelser omkring olieefterforsk

ningen . ved VestgrØnland er der foretaget kemiske undersØgel

ser af sedimenter og fisk fra fjordområdet ved Færingehavn. 

Formålet med disse undersØgelser har været at belyse omfanget 

af den olieforurening, som er forårsaget af transport af olie 

i det pågældende område. 

UndersØgelsesresultaterne viser,at der findes en betydelig 

mængde petroleumshydrocarboner i sedimenter ved olietankan

lægget POLAROlL. Hydrocarbonniveauet reduceres med afstanden 

fra Polaroil, og forureningen kan ikke spores uden for fjorden. 

Der er generelt fundet ringe mængder af hydrocarboner i dybere 

sedirnentlag på stationer med forurening i overensstemmelse med, 

at olieforureningen er af nyere dato. Det konkluderes, at se

dimentet er en velegnet indikator for olieforurening af det 

marine miljØ. 

Generelt er der påvist betydeligt flere hydrocarboner i uvak 

fra Færingehavn end i fisk indsamlet udenskærs. I levervæv er 

der i fem ud af i alt femten prØver registreret petroleumshy

drocarboner, fortrinsvis komponenter med mindre end 18 kulstof

atomer i molekylet. Dette skylde~ formentlig, at det er de 

mest vandoplØselige hydrocarboner, der optages af fiskene. 

på baggrund af de opnåede resultater er der foreslået videre 

undersØgelser. 
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112 ENGLISH SUMMARY 

As part of environmental studies initiated in connection 

with petroleum exploration o.ff West Greenland, chemical 

investigations of sediments and fish have been carried out 

in a W-est Greenland fiord system (Færingehavn) . The aim of 

the study has been to estimate the extent of oil pollution 

caused by transportation of oil in the area. 

The results obtained show a considerable amount of oil in 

the sediments around an oil tank plant, POLAROlL. The level 

of hydrocarbons is reduced with the distance from Polaroil. 

Petroleum hydrocarbons are not detected outside the fiord. 

The amount of hydrocarbons in older sediments is low, showing 

that the oil pollution is of recent date. It is concluded 

that the sediment is a suitable indicator of oil pollution 

in the marine environment. 

The number of hydrocarbons detected in Greenland cod, Gadu8 

ogac~ from Færingehavn is generally higher than the number 

detected in fish collected offshore. In liver tissue from 

Greenland cod petroleum hydrocarbons were detected in five 

out of fif teen samples. The hydrocarbons found are mainly 

components with a carbon number below 18, probably because 

the soluble hydrocarhons preliminarily are taken up by the 

fish. 

Further studies are suggested based on the results obtained. 
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2. BAGGRUND 

2.1 INDLEDNING 

I forbindelse med, at Ministeriet for GrØnland i 1975 ud

delte koncessioner til efterforskning og udnyttelse af olie i 

et område ved VestgrØnland, er der iværksat en række miljØ

undersØgelser. 'Disse undersØgelser har blandt andet omfattet 

målinger af områdets nuværende indhold af hydrocarboner, se 

rapporten: Hydroearboner i marine organismer og sedimenter 

ved Ve8tgrønland /1/. Hovedformålet med disse målinger var 

at opnå en baggrundsviden, som kan anvendes ved vurderingen 

af eventuelle virkninger af olieforurening. 

Nærværende rapport beskriver tilsvarende undersØgelser ved 

Færingehavn. UndersØgelserne er gennemfØrt i et samarbejde 

mellem Vandkvalitetsinstituttet (VKI) og Grønlands Fiskeri

undersøgelser (GF) og finansieres af GF. 

Formålet med de her beskrevne undersØgelser har været at be

lyse omfanget af den olieforurening, som i flere år har fun-

det sted i Færingehavn-området i forbindelse med, at det er 

et væsentligt fordelingssted for olietransporter -i GrØnland. 

Endvidere har det været målet at opnå viden, som kan indgå i 

en vurdering af en eventuel bionedbrydning af hydrocarboner i 

Færingehavn, idet der sid~lØbende ~ed de her omtalte undersØgel

ser er foretaget en undersØgelse af den mikrobiologiske si

tuation i området. Resultaterne heraf findes i rapporten: 

Olienedbrydende mikroorganismer i Færingehavn~ Malenebugt og 

Kigdlut Iluat /2/. Det har endelig været formålet med det her 

rapporterede arbejde at afprØve, hvorvidt de indsamlings- og 

analysemetoder, som blev anvendt ved baggrundsundersØgelsen 

af det udenskærs oliekoncessionsområde ville vise sig anven

delige i et olieforurenet område, samt ~t afprØve sedimentets 

anvendelighed eom en indikator for olieforurening. 
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2.2 UNDERSØGELSESOMRÅDET 

UndersØgelserne er foretaget omkring Færingehavn, som er be

liggende ca. 56 km syd for Godthåb i en mindre fjord, Kangerd

luarssoruseq. på denne fjords sydlige side har der gennem fle

re år været placeret et olietankanlæg POLAROlL, hvorfra olie

forurening jævnligt har fundet sted i forbindelse med bunkring 

af blandt andet fiskefartØjer og tankskibe, og i forbindelse 

med udtØmning af tankskibes ballastvand ved anlØb til havnen. 

Området har således været udsat for olietilfØrsel gennem flere 

år. Analytiske bestemmelser af hydrocarboner i prØver udtaget 

i området vil således kunne give information om omfanget af 

olieforureningen. 

3. METODER 

3.1 TOGTER OG PRØVEINDSAMLING 

Indsamling af prØver til hydrocarbonanalyse blev foretaget 

fra TORNAQ i august 1976 og fra ADOLF JENSEN i marts 1977. 

De fleste sedimentprØver blev udtaget med lysekronebundhenter. 

I enkelte tilfælde anvendtes stØdbundhenter med det formål 

at indsamle sedimentsØjler. Fortegnelse over stationsnumre, 

positioner for disse m.v. findes i bilag l. Figur l viser 

stationernes placering i området. 

Foruden sedimentprøver blev der i marts 1977 ved Polaroil's 

kaj fanget 15 uvak, Gadus ogac. Lever- og muskelprØver af 

disse blev udskåret i felten. Fortegnelse over fiskenes vægt, 

længde og kØn findes i bilag l. 

Alle prØver ble~ dybfrosset umiddelbart efter udtagningen og 

forblev nedfrosset indtil analysering på Vandkvalitetsinsti

tuttet i HØrsholm. 
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Figur l. Stationskort for sedimenter indsamlet i marts 1977. 

3.2 ANALYSEMETODER 

Den anvendte metode til bestemmelse af hydrocarbonindhold 

bygger på den analysemetodik, som er omtalt i rapporten: 

Hydroaarboner i marine organismer og sedimenter ved Vest

grønland /1/. Detaljerede analyseforskrifter til bestemmelse 

af hydrocarboner samt lipid og tørvægt findes ligeledes i 

denne rapport. 

på Vandkvalitetsinstituttet blev sedimentsØjlerne udskåret 

i 2 eller 3 skiver, som analyseredes hver for sig for at af

slØre eventuelle variationer i hydrocarbonmængden i de for

skellige sedimentlag. 
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En del sedimentprøver og enkelte fiskeprøver indeholder en 

kompleks blanding af hydrocarboner, således at der opnås et 

uopløst gaschromatograrn. Dette giver ikke mulighed for kvan

titering af de enkelte hydrocarboner, og hydrocarbonbestem

melsen er i disse tilfælde baseret på en kvantitering af det 

totale detektorrespons ved sammenligning med en referenceolie. 

I de tilfælde, ' hvor gaschromatogrammerne er oplØst i enkelte 

toppe (f.eks. ved de fleste fiskeprØver) , er de enkelte toppe 

kvantiteret ved anvendelse af en n-alkan standard, jfr. 11/. 
Detektionsgrænsen er 0,01 ~g/g i prØver med lavt lipidindhold 

og 0,1 ~g/g i prØver med hØjt lipidindhold. 

I figurerne i bilag 2 er vist ~ksempler på gaschromatogrammer, 

herunder et chromatogram af en n-alkanstandard. 
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4. ·RESULTATER 

Samtlige resultater fra analytisk bestemmelse af hydrocarbo

ner, tørvægt og lipidindhold er anfØrt i bilag 3. I bilagets 

tabeller svarer stationsnumrene til numrene ved indsamlingen 

i 1977 (se figur l og bilag l). De enkelte påviste hydrocarbo

ner er angivet ved deres retentionsindex bestemt på en av l 

kolonne /1/. Retentionstiden (retentionsindex) er benyttet til 

identifikation af ukendte hydrocarboner. Det skal anfØres, at 

squalen ligesom andre polyumættede hydrocarboner er meget u

stabil, hvorfor der kan ske nedbrydning af disse hydrocarboner 

under analyseproceduren, jfr. /1/. De kvantitative bestemmelser 

af squalen er derfor tvivlsomme. 

I flere af prØverne er der fundet hydrocarboner med retentions

index svarende til n-alkaners. Mængden af disse komponenter 

er i mange tilfælde nær detektionsgrænsen (0,01 ~g/g i prØver 

med lavt lipidindhold og 0,1 ~g/g i prøver med hØjt lipidind

hold), og de kvantitative resultater er derfor usikre. I bilag 

3's tabeller er n-alkanerne ikke angivet enkeltvis, men som 

en sum. Middelværdier og summen (total) af de påviste hydro

carboner er beregnet og medtaget i bilag 3. 

I figurerne i bilag 2 er vist gaschromatogrammer repræsen

terende de undersØgte sedimenter og fisk. 

4.1 SEDIMENTER 

Resultater fra analytisk bestemmelse af hydrocarboner i sedi

menter indsamlet med lysekronebundhenter i 1977 fremgår af 

tabel 2 i bilag 3, og er endvidere afbildet i figur 2. De 

fundne koncentrationer varierer fra l ~g/g tørvægt til 

125 ~g/g tørvægt. Resultaterne på sedimenter indsamlet i 

1976 fremgår af tabel l i bilag 3 og viser langt hØjere ind

hold af hydrocarboner. TØrvægtsindholdet er relativt lavt i 

disse sedimenter. 
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Figur 2. Total hydrocarbonkoncentration i sedimenter indsamlet i 

1977. 
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Generelt er der for 1977-prØverne en betydelig variation i de 

analyserede sedimenters hydrocarbonkoncentration. Koncentra

tionen aftager som ventet med afstanden fra olietankanlægget 

Polaroil. De laveste hydrocarbonkoncentrationer findes i se

dimenter fra stationerne 14, 15, 16 og 17. 

Resultater fra bestemmelse af - hydrocarboner i sedimentsØjler 

fremgår af tabel 3 i bilag 3. Hydrocarbonerne viser generelt 

højere koncentration i Øvre sedimentlag end i dybere sediment

lag. Dette er især tilfældet for station 2, men også for sta

tionerne 3, 5, 9 og 12 er der en tydelig gradient i hydro

carbonkoncentrationer på tørvægtsbasis. på stationerne 12 og 

19 er hydrocarbonmængden i de øverste 4,5 cm af sedimentet af 

samme stØrrelse som i sedimentlaget fra 4,5 - 9 cm. 

Resultaterne fra analytisk bestemmelse af hydrocarboner i sedi

menter indsamlet ræd henholdsvis lysekronebundhenter og stØdbundhenter 

(Øverste- lag) viser for station 2 god overensstemmelse (42 og 

45 ~g/g tørvægt) . Tilsvarende resultater for station 3 er: 

125 og 75 ~g/g tørvægt, for station 9~ 48 og 34 ~g/g tørvægt og 

for station 12: 110 og 71 ~g/g tørvægt,altså hØjere koncen

tration i prØver indsamlet med lysekronebundhenter end i 

prØver indsamlet med stØdbundhenter. Resultaterne fra station 

l og S viser helt forskellige værdier. Station l: 120 og 

<0,1 ~g/g tørvægt 1 station 5: 35 og 3,1 ~g/g tørvægt. 

4.2 FISK 

Resultaterne fra bestemmels8 af hydrocarboner i uvak fremgår 

af tabel 4 og 5 i bilag 3. En oversigt over indhold af pristan, 

squalen og total hydrocarbonmængde bestemt i lever og muskel

væv er samlet i tabel l. Pristan og især squalen er de domi

nerende hydrocarboner. De største koncentrationer af disse 

komponenter er påvist i levervæv. Koncentrationer af både en

kelte hydrocarboner og totalmængden varierer betydeligt fra 

fisk til fisk, især når det drejer sig om leverprøver (se 

iØvrigt bilag 3). I fem leverprøver er der fundet en kompleks 
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blanding af petroleurnshydrocarboner. Det drejer sig for

trinsvis om komponenter med mindre end 18 kulstofatomer i 

molekylet. 

Det skal bemærkes, at der er en betydelig variation i lipid

indholdet i leverprøverne. Der er ikke fundet korrelation 

mellem lipidindholdet og den totale hydrocarbonmængde. 

TABEL l 

PRISTAN, SQUALEN OG TOTAL HYDROCARBONKONCENTRATION 
I UVAK GADUS OGAC (LEVER- OG MUSKELVÆV), MIDDELVÆRDIER. 

LEVER MUSKEL 

PRISTAN 

)J.g/g våd vægt 2.2 0.07 

)J.g/g tørvægt 5.6 0.4 

J.1g/g 1ipid. 13 

SQUALEN 

)J.g/g våd vægt 12 1.2 

)J.g/g tørvægt 34 6.8 

)J.g/g 1ipid 120 

TOTAL 

J.1g/g våd vægt 56 2 . l 

)J.g/g tørvægt 184 12.7 

)J.g/g 1ipid 913 
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5, DISKUSSION 

En generel diskussion af registrering af petroleurnshydro

carboner og biogene hydrocarboner samt indsamlings- og ana

lysemetoder er givet i rapporten: Hydrocarboner i sedimenter 

og marine organismer ved Vestgrønland /1/, og der henvises til 

denne rapport. Her skal blot omtales de opnåede analyseresul

tater. 

511 SEDIMENTER 

Resultater af tidligere undersØgelser med forskellige metoder 

viser koncentrationer i overfladesedimenter fra stærkt forure

nede områder på fra hundrede til flere tusinde ~g hydrocar

boner pr. g sediment (tørvægtsbasis) . For ikke forurenede 

kystnære områder angives værdier på mindre end 70 ~g/g tør

vægt. For dybe havområder ligger værdierne fra l til 5 ~g/g 

tørvægt, hvis der ikke er forurening III. 

Bestemmelse af hydrocarbonkoncentrationer i sedimenter ind

samlet i oliekoncessionsområdet ved VestgrØnland viser værdier 

på fra 0,010 - 1,30 ~g/g tørvægt /1/. 

Sammenlignet med disse angivelser må sedimenter indsamlet på 

stationerne 14, IS, 16 og 17 i 1977 betegnes som ikke for

urenede. Sedimenter fra stationerne 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Il og 18 indsamlet i 1977 må betegnes som let forurenede af 

petroleumshydrocarboner, selvom hydrocarbonmængden i disse 

sedimenter er mindre end 70 ~g/g tørvægt, idet der i alle 

disse prØver er påvist petroleumshydrocarboner (uoplØste chro

rnatograrnmer). Sedimenter fra stationerne l, 3, 12 og 13 ind

samlet i 1977 må betegnes som forurenede såvel på basis af 

hydrocarbonmængden som på basis af påvisningen af petroleum-

hydrocarboner. Endelig må sedimenter indsamlet ved Polaroil's 

kaj i 1976 betegnes som stærkt forurenede. Den hØjere hydro

carbonkoncentration i sedimentet fra station 3 end i sedimen

ter fra station 2, 5, 6, 7 og 8 kan formentlig tilskrives 

forskellige sedimentationsforhold. 
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Analyse af sedimentsØjler viser generelt e~ lavere hydrocar

bonniveau i ældre, dybere sedimentlag end i overfladelaget, 

hvilket afspejler at olieforureningen er af nyere dato. For

skel i hydrocarbonkoncentrationen i prØver fra samme station 

indsamlet dels med lysekronebundhenter, dels med stØdbundhen

ter kan skyldes lokale variationer i sedimentets hydrocarbon

indhold. En sådan forskel kan også skyldes; at der ikke er 

analyseret på helt sammenlignelige Jag af sedimentet. Fore

komst af petroleumshydrocarboner i sedimenter fra dybere lag 

kan måske tilskrives sedimenttransport og opblanding med Øvre 

lag, f.eks. forårsaget af de i sedimenterne levende organismer. 

I sedimentsØjler fra station l og 5 pRvistes kun en ringe 

mængde hydrocarboner, mens analyse af. sedimenter indsamlet 

med lysekronebundhenter fra samme stationer viste betydelige 

indhold af petroleumshydrocarboner. Denne forskel skyldes 

sandsynligvis en fejl ved prøvetagningen. Resultaterne fra 

analyse af sedimentsØjlerne fra station l og 5 afspejler 

næppe de faktiske forhold. 

Analyse af de oliekontaminerede sedimenter resulterede i 

komplekse uoplØste gaschromatogrammer, som viser tilstedevæ

relse af mange hydrocarboner med ca. 12-36 kulstofatomer 

i molekylet (se bilag 2). Sådanne chromatogramrner er et krite

rium for tilstedeværelse af petroleumshydrocarboner. 

I Iffriske ll råolier er der betydelig dominans af mængden af 

n-alkaner, hvilket resulterer i et gaschromatogram med enkelte 

adskilte toppe ovenpå et uoplØst komplekst signal /1/. Chroma

togrammer fra analyse af sedimenter indsamlet i og omkring 

Færingehavn viser kun i ringe grad tilstedeværelse af n-alka

ner. Denne mangel på n-alkaner i sedimentprøver, som er for

urenet af petroleumshydrocarboner, er velkendt. Baggrunden er, 
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at der er sket en selektiv fjernelse af nogle hydrocarboner 

og dermed en forholdsmæssig opkoncentrering af andre hydro

carboner. En fjernelse af n-alkaner kan forklares ved mikro

biel nedbrydning af disse komponenter, idet n-alkaner ned

brydes lettere end forgrenede og arom~tisk~ hydrocarboner. 

Det skal dog bemærkes, at der ikke er kendskab til, om der 

på et tidligere tidspunkt har været hØjere koncentrationer 

af n-alkaner i de analyserede sedimenter, ligesom de mikro

biologiske undersØgelser af prØver fra Færingehavn /2/ ikke 

har vist øget forekomst af olienedbrydende mikroorganismer 

og således ikke støtter teorien om mikrobiel nedbrydning af 

hydrocarboner i sedimentet. 

UndersØgelserne har klart vist, at sedimentet er en god in

dikator for olieforurening, og at de anvendte metoder ved 

prØveindsamling og analyse har kunnet afslØre denne forure

ning. Det ville imidlertid være Ønskeligt, om der ved frem

tidige undersØgelser udarbejdes teknik til indsamling af pas

sende mængder veldefinerede sedimentlag - f.eks. det øverste 

lag. Vurdering af analyseresultater fra bestemmelse af så

ledes indsamlede sedimenter samt information om sedimentation, 

sedimenttransport m.v. ville sandsynligvis tillige give vær

difulde informationer. 

512 FISK 

Bestemmelse af total hydrocarbonmængde i uvak~ Gadus ogac, 

indsamlet udenskærs i oliekoncessionsområdet ved VestgrØnland 

viser værdier for levervæv på 9 - 106 ~g/g våd vægt (middel

værdi 42 ~g/g våd vægt) svarende til fra 31 - 260 ~g/g lipid. 

Tilsvarende værdier for muskelvæv er fra 1,8 - 9,2 ~g/g våd 

vægt (middelværdi 3,3 ~g/g våd vægt). I rnuskelvæv er der ude

lukkende påvist squalen. I levervæv dominerer squalen mængde-
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mæssigt, men der er yderligere påvist pristan i mindre mængde 

samt 3 andre uidentificerede hydrocarboner i ringe mængde. 

r ingen af disse fiskeprØver er der påvist indhold af n-al

kaner /1/. 

De i Færingehavn indsamlede fisk viser en total hydrocarbon

mængde i muskelvæv, som ikke adskiller siq fra de påviste 

koncentrationer i fisk fra oliekoncessionsområdet. r lever

væv er der tendens til et hØjere hydrocarbonnniveau i fisk 

fra Færingehavn. Generelt er der påvist betydelig flere hydro

carboner i uvak fra Færingehavn ~nd i fisk indsamlet udengkærs~ 

r muskelvæv dominerer squalen, men derudover er der også på

vist ringe mængder af pristan og flere n-alkaner. r lever-

væv dominerer squalen ligeledes, men også nristan er påvist 

i betydelig mængde. Udover disse og andre enkeltkomponenter 

er der i fem leverprøver påvist en kompleks blanding af 

petroleumshydrocarboner. Det skal bemærkes, at det hovedsa

geligt drejer sig om hydrocarboner med mindre end ca. 18 

kulstofatomer i molekylet - altså de lettest opløselige kom

ponenter. Det støtter den antagelse, at hydrocarboners op

lØselighed og dermed deres koncentration i vandet er væsent

lig for optagelse i marine organismer. Analyse af vandprØver 

indsamlet i området ville måske have kunnet bekræfte dette. 

De muskelprØver, som er udtaget fra fisk, hvor leveren inde

holder betydelige mængder petroleumshydrocarboner (prØverne 

2, 6, IO, 12 og 15) viser generelt samme indhold af hydro

carboner som de Øvrige muskelprØver. Dette forhold kan måske 

forklares ved, at hydrocarbonerne nedbrydes i leveren. Des

uden deponeres petroleurnshydrocarbonerne primært i lipidrigt 

væv, og det ringe lipidindhold i muskelvævet hos uvak peger 

på, at der ikke i dette væver særlige muligheder for en så

dan deponering. 



- .15 -

Det er vanskeligt at forklare oprindelsen af de n-alkaner, 

der er påvist i muskelvæv hos uvak, idet gaschromatograrn

merne ikke viser det for petroleumshydrocarboner karakteri

stiske komplekse signal. Måske stammer disse n-alkaner fra 

andre kilder end petroleum, f.eks. afstrØmning fra land. Det 

skal anfØres.' at det er små mængder af n-alkaner, der er på

vist i muskel vævet. 

Fisk angives almindeligvis at være i stand til dels at und

gå olieforurening, dels at metabolisere hydrocarboner. Det 

er derfor umiddelbart overraskende, at fem ud af de femten 

uvak fanget i Færingehavn viser et betydeligt indhold af 

petroleumshydrocarboner i leveren. Forklaringen kan være, at 

nogle individer i Færingehavn er meget stationære og dermed 

konstant er eksponeret for et forhØjet niveau af petroleums

hydrocarboner i miljØet, mens andre individer normalt holder 

til i andre uforurenede områder. 
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6 I REKOf1f'1ANDAT IONER 

Nærværende undersØgelse har givet et værdifuldt grundlag for 

en vurdering af olieforureningens omfang i og omkring Fæ

ringehavn. De indsamlede sedimenter varierer fra ikke foru

renede til stærkt forurenede. Med den anvendte analysemetode 

har det ikke i alle tilfælde været muligt at give en nøjere 

beskrivelse af de tilstedeværende hydrocarboner. 

De resultater, der er opnået gennem nærværende undersØgelse 

peger på et behov for: 

l. Udvikling af bedre prøvetagningsteknik ved indsamling af 

sedimenter. 

2. UnderSØgelser vedrØrende sedirnenttransport og sedimentations

forhold for bedre at kunne fortolke resultater fra analytisk 

bestemmelse af hydrocarboner i sedimenter. 

3. Indkøring af metoder med henblik på en nøjere beskrivelse 

af de tilstedeværende hydrocarboner. 

4. Indsamling og analyse af vandprØver, der formentlig vil kunne 

forklare påvisningen af hydrocarboner i marine organismer. 
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TABEL l 

FORTEGNELSE OVER STATIONSNUMRE, POSITIONER, 
BUNDHENTERE M.V, FOR SEDIMENTPR0VER INDSAMLET 
DEN 18, AUGUST 1976. 

PRØVE NR. Dybde Cm) POSITION * BUNDHENTER 

l (1976) 20 630 41'ON-51030'6W Lysekrone 

2 (1976) 20 630 41 1 ON-Slo30'6W Lysekrone 

* ) I havnebassinet ved Po1aroi1 

(TORNAQ stationsnummer 2609) 
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TABEL 2 

FORTEGNELSE OVER STATIONSMUMRE~ POSITIONER~ 

BUNDHENTER M,V, FOR SEDIMENTPRØVER INDSAMLET I MARTS 1977 

STATIONS DYBDE (m) POSITION BUNDHENTER 
NR. 

l 30 630 41'ON-51031'OW Lysekrone (2 glas) + StØdb. 

2 70 63
0

41'2N-Sl031'2W II 2 " + Il 

3 S6 63041'4N~51031'3W II 2 II II 

4 64 630 41'85N-Sl029'OW " 2 II 

S 74 63
0

41'SN-Sl029'9W II 2 " + StØdb. 

6 68 63°41 '4N-51030 'SW \I 2 " 

7 63 63
0

41 t 3N-Sl030'SW " 2 

8 68 630 41'2N-51031'SW II l II 

9 50 630 41'lSN-Sl032'3W II 2 II + StØdb. 

10 20 630 41'6N-51032'7W II 2 il 

Il 70 63
0

41'OSN-Sl033'4W Il 2 " 

12 144 630 40'SN-Sl034'9W II l 1\ 

+ Stødb. 

14 121 63
0

40'6N-Sl036 ' BW " 2 " 
15 110 630 41'SN-51034'6W II l " 

16 67 63
0

40'3N-Sl033'BW " 2 " 
17 295 63

0
40'4N-51039'8W Il l " 

IB 55 63°42 llN-Slo27 '8W II 2 " 
63

0
41'ON-51030'6W * Stødbundhenter 19 46 

*) Ved POLAROIL's kaj 

(ADOLF JENSEN stationsnummer 5363) 
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TABEL 3 

FORTEGNELSE OVER FISK, UVAK. GADUS OGAC 
INDSAMLET MARTS 1977 

PRØVE NR. VÆGT LÆNGDE KØN 
kg cm 

l 1,7 49 f 

2 0,8 41 f 

3 2,1 53 f 

4 1,75 53 f 

5 1,2 45 ro 

6 2,0 52 f 

7 1,35 SO f 

8 0,65 42 ro 

9 1,3 47 f 

10 1,2 45 f 

11 1,05 47 f 

12 1,2 52 f 

13 1,45 49 f 

14 1,2 46 f 

15 1,7 50 f 

f = hun 

m = han 

Position i havnebassinet ved Polaroil, vanddybde ca. 20 m, 

63 0 41'ON-Slo30'6W 

(ADOLF JENSEN stationsnuromer 5363) 



BI LAG 2 

GASCHROMATOGRAMMER 

B 2 

- 22 -



'!> 1XI .-'! 1""' 
':t 00 r<:l 

ID ,'1\ ..... ..,. 
('J ... ~ 

B 2 

23 

\1) 

l:iI 

a-. 
(I l 

In 
;'<1 

1' - ,.... 
',D 

~ :: 
.,.) 

1'"' 
1]. 

!'- 0:0 r·) '" f\-
F.' 

n-alkan standard (C
12

-C
36

, C
33 

mangler) 

1 •• -, ' o) 
I~ • • I . 

' .. 
('o'· .. , 

", 
\. 

J, 
'o 

r-
urol!o 

.+ 

råoliefraktion 

')'0 
, '- "') 

FIGUR l 



- ; 

B 2 

- 24 

Sediment fra 1977 (station l) 

Sediment fra 1977 (station 2) 

FIGUR 2 



i'" 
00 

<J'. 

~ 
~ 
8 
til 

~ 
O 
Z . 
H 

C'J 

. '~-

B 2 

25 

Sediment fra 1977 (station 3) 

'.' ., 
j -

'"1 

~1\ 

l'~' • 
'''':1:1 l'--

1;", (,_ ,'1> 
fl. I J ,>.l. • 

. ;::% ,.\; f': ,.~ ., 
t 

Sediment fra 1977 (station 7) 

FIGUR 3 



r) 
) 

~ . j 

~ 
Cl 
li!: 
H 

J, 
'.I) 

B 2 

26 

Sediment fra 1977 (station 9) 

~ 
es 
~ 
til 

~ 
Cl 
Z 
1-4 

\11 

( lJ 

") r<'J 
\1 f\.. 

Sediment fra 1977 (station 10) 

FIGUR 4 



B 2 

- 27 

-t 
r<") 

Sediment fra 1977 (station Il) 

M 

Sediment fra 1977 (station 15) 

FIGUR 5 



~ 
~ 
~ 
E-. 
Ul 

~ 
o 

'J 
70 
H 

I I~' 

r') 
p o. 

~ J 
{ .. 

• I 

B 2 

- 28 

70 

~ 
P o 
Ul 

-:-,) 
"' ( 

Uvak~ GadUB ogac, (lever) fra 1977 (prØve 2) 

Il', 
i::1 

,)~. ; J r _ ~" . • 
'_.-l r~ • 

• l!. ',i ••• • 

! ., \ ,.,' r ' , ·' 

I 
I 

V 
Uvak, Gadus ogac, (muskel) fra 1977 (prøve 2) 

FIGUR 6 



I: 

r'~ 
r', 

B 2 

- 29 -

~ 
O 
z: 
H 

1::; , . 

~. \ ~ ~--------~ 
'$ \f 
"'J' 

Uvak, GadU8 ogac, (lever) fra 1977 (prøve 3) 

~ ~ ~ 
Ul " 1Il 

~ 

~ 
I· 
,.J 

(', 
't 

"J:' 

~ 
Ul 

~ 
Il; 

' I ".1 4[,· ':,., .,',1 'J' 
L\J , L~'\ 

Uvak, Gadus ogac, (muskel) fra 1977 (prØve 3) 

FIGUR 7 



;', 

: ,1 

.::.J. 

':I':'>~~l ,' I~~:~, 0: ~.~ 
~'.~II --. • ~ rt ~~ 

~ 
Cl 
Z 
H 

.... , ..... 

B 2 

30 -

Uvak, Gadus ogac, (lever) fra 1977 (prØve 4) 

~ :z 

~ Cl 

~ 
:> 
Cl 
Ul 

tfl 

~ 
{i, 

Cl 
Z J,) 

H 
'T 

" ~'. 

;.' , 

' I " V ",1 

;J i· 
','j .... 

Uvak, Gadus ogac~ (muskel) fra 1977 (prøve 4) 

FIGUR 8 



1.' 

l 

.1, 
P) 

,, ;~ a-. 1)) . ~ CJ 
r· '0 1!1 .. ~) 

, :~ If~. ,; Cæ , .. j 

B 2 

31 -

i o 
ti) 

r., t!J 
Ir! r, 1 

II) 
r·) 
~~ 

'<t 

Uvak, GadUB ogao, (lever) fra 1977 (prØve 5) 

~ 
Q 

~ 
til 

Z 

~ ~ Cl 
Z D 
H o 

ti) 

1''';'-. o' 
IO 

... 
i') 

V 

Uvak, Gadus ogao, (muskel) fra 1977 (prØve 5) 

FIGUR 9 



l ' 

~ 
8 
ti) 
H o:: 
ø. 

• IS/-o 

(~':·~r,,-: . ff,<L!i -.;t IJl 

\ o. j" "I"~~;"~' " --1 t:J 
~-J 

r~T,!j'd " '.~' r.j' ",' 
~ .... ~ .. "'. ","' 

;,. ." ..... ........... ..... ~ , 

(.J 

~ 
~ 
Ul 

g} 
Cl 
Z 
H 

f'l 
(O 

Cl 
r'i 

.d 2 

32 -

" 

z 

~ 
Cl a 
Ul 

cr, 
.:.~ 

l"-
<t 

r· 
G'l 

Uvak, Gadus ogac, (lever) fra 1977 (prØve 6) 

\ , 
( 

. I 

;. , 
·: 1 

~ 
~ 
~ 
E-< 
(JJ 

~ 
Cl 
Z 
H 

(I 

Z 

~ 
p 
Ol 
II) 

,'. 

1-·' 

Uvak, Gadus ogac, (muskel) fra 1977 (prøve 6) 

FIGUR 10 



B 2 

- 33 -
FIGUR 11 

~ c 
~ 
f1 
Ul 

~ 
o 
Z 
H 

'<t 

I r"! 
.") 

,]\ t>-
I '"'t 

I 
j'" 

Uvak, Gadus ogac, (lever) fra 1977 (prØve 9) 

~ 
~ 
fol 
Ul 

~ 
o 
~ 
H 

~ 
Ol 

I, ... CI1 

tt, 

Uvak, Gadus ogac, (muskel) fra 1977 (prØve 9) 



~ 
E-4 
ti) 

~ 
Il< 

M ... 
'" .... 

B 2 

- 34 

~ 
c1 
~ 
E-I 
til 

~ 
Q 
Z 
H 

(\J 

a· 
a ,.) 

~ 
I 

I 
z 

~ 
D 
O 
ti) 

Uvak, Gadus ogae~ (lever) fra 1977 (prøve 10) 

~ o 

~ 
ti) 

~ z 

@ ~ 
H P o 

(JJ 

• .1) ." 
I . 1 

~. 

I I') I ' ~I -, 

I 
! 

<\ ,l . ) 

Uvak, Gadus ogae, (muskel) fra 1977 (prØve 10) 

FIGUR 12 



B 2 
- 35 -

~ o 
en 

Uvak, Gadus ogac~ (lever) fra 1977 (prØve 11) 

(n 
,, ' 
() ., 

~ .. 

( . ( 

.'1 

If) 
f' 

If' ~~ 

'; ;:: :; ::;, 

. .) 

'~\J 

'o ) 

( 

1.1 
• I • 

,'-1,1 . 

Uvak, Gadus ogac~ (muskel) fra 1977 (prØve Il) 

FIGUR 13 



.,.. 
(J-, 

(O r", 
"J) 

B 2 

- 36 

~ 
,;C 
Cl 

~ 
E-< 
CIl 

~ 
o 
Z 
H 

li!< 

~ 
O 
Ul 

Uvak, Gadus ogac~ (lever) fra 1977 (prØve 12) 

~ 
Cl 

~ Z 
[.il 

E" ~ Ul o 
~ o 

(Il 

Cl 
Z 
H 

( , l 

,i: 
f-" 

, ~ 

j
:-. 
. ' 

Uvak, Gadus ogac~ (muskel) fra 1977 (prøve 12) 

FIGUR 14 



B 2 

- 37 

~ 
Cl 

~ 
8 
Ul 

f!a 
Cl 
Z 
~ 

l' 
:(, 

.~ 

r'.' 

::z; 

~ 
:J o 
Ul 

i' . 

1') 

l 

0.\ 

Uvak, Gadus ogac~ (lever) fra 1977 (prØve 13) 

~ 

~ < 
Cl 

~ o 
Ul 

Ul 

~ -~ 

Cl !Ii 
Z 

(\) H 
'<T 

~~, 
or, 

D 
f'~ 

(I . 
~"I l'", 
;,j u' u' j'" 

..... ~J" ".. ,- ',c, r:l r'· (.J - 't' 

t ' l 

Cl) 
r;; '.j) (1\ 
. -1 ... .... 

Uvak, Gadus ogac~ · (muskel) fra 1977 (prøve 13) 

FIGUR 15 



B 2 
- 38 -

~ 
Cl 
:z: 
H 

,:r:) 
,) , 

'~ , J 
~ 

Uvak, Gadus ogac, (lever) fra 1977 (prØve 15) 

~ 
Cl 
:z: 
H 

-]', 

If ' 

.... 
r'-, 

:z: 

~ o 
CIl 

.. 
[:"I 

'f 

v ) 

Uvak, Gadus ogac~ (muskel) fra 1977 (prØve 15) 

FIGUR 16 



BI LAG 3 

B 3 

- 39 -

TABELLER OVER ANALYSERESULTATER 



B 3 

- 40 -

TABEL 1 

TOTAL HYDROCARBONKONCENTRATION I SEDIMENTER 
INDSAMLET I 1976 

STATION l 2 

TØRVÆGT mg/g 373 423 

GLØDETAB mg/g tørv'ægt 93 66 

LIPIDINDHOLD mg/g 2 .5 2.5 

TOTAL HYDROCARBONER 

~g/g våd vægt 1170 920 

jJ.g/g tørvæg,t 3140 2170 

jJ.g/g lipid 470 370 



TABEL 2 
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TOTAL HYDROCARBONKONCENTRATION SEDIMENTER INDSAMLET 1977 
STATION l 2 3 4 5 (', 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 

TØRVÆGT mg/g 527 525 507 625 478 509 557 570 535 397 376 507 532 560 636 675 

TOTAL ElYDROCARBONER 

).!.g/g våd vægr. 64 22 64 20 17 32 21 23 26 13 20 56 0,5 1,1 1,1 0,9 

~/g tørV(l!gt 120 42 125 31 3S 62 38 40 48 33 S4 110 1,0 1,7 1,7 1,3 

TABEL 3 

HYDROCARBONKONCENTRATIONEN I SEDIMENTSØjleR INDSAMLET I 1977 
sr1>TION 

DYBDE "Dl 

RETENTIONS ~ 

WDEX 

17, l P 11.1 STAN 

28, O SQUALEN 

o - 2,S 

717 

f.lg/g 
våd t:ør 
v"'gt v_gt 

<0,1 

2,5 - 5 

743 

J.lg/g 
vAd tør 
vægt vægt 

< 0,1 

5 - 'l,S O - 7 7 - U,S 

ns 652 73:) 

I1g/g J.lg/g J.lg/g 
våd tør våd tør våd tør 
væge vægt væqt v .. qt v .. qt væqt 

< 0,1 1,0 2,2 

O - 4,5 4,5 - 9 O - 5,5 S, S - 11 II - 16,5 

6(1(, 6(,0 seo 643 693 

11-9/9 1'-9/9 J.l9/9 J.l9/9 )19/9 
våd tør vAd eør våd "ør våd t:ør vAd 
vægt , væge væge v~gt v .. gt væqt væqt. v .. ~t v .. qt væ9t 

),1 6,1 2,1 . 3,2 1,4 2,1 

UOl'LØST SIGNAL - 30 45 75 26 40 

TOrAL <0,1 ( 0,1 < 0,1 

SThTIOtl 

DYBDE "Il> O - 5 

TØltVoOOT "'9/g 661 

jJg/g 
v.id I t.ør 

RBTENTIONS~ 

INDEX vægt: vægt 

17,1 PRISTF\N 

28,0 SQUJlLEN 

UOPLl" ST SIGNAL 23 34 

TClI'J\L 23 34 

30 

S - 10 

700 

J.l9/9 
v.l.d tøt: 
væge vægt 

15 

15 21 

a) Sum af alkaner 

45 l,6 2,2 45 

12 

O - 4,5 4,5 - 9 

S36 406 

Jj.g/g 1'9/9 
våd eør våd eør 
vægt vægt vægt VlOgt: 

0,4 0,7 0,5 l, l 

O,S O,B 0,8 1,9 

69 39 96 

36 7l 40 99 

fra 

75 26 

9 - U,S 

514 

",g/g 
vAd tør 
v.,gt: v"'gt 

0,3 0,6 

Le 3,4 

2,1 4,0 

40 ),1 6, l 3,2 1,4 2,1 

19 i 
o - ~ ,5 ~,~ - 9 

650 i 65::1 

J.lg/g I ~g/9 ' 
våd I tør jVåd i ~ør : 
væqt i væge V"<lt, væqt: 

48 74 i S4 
! 

93 

48 74 
I 

54 : >3 I 
minus Cl? 

18 

541 

11 

19 



TABEL 4 

HYDROCARBONSAMMENSÆTNING 
OG LIPIDINDHOLD) I UVAK 
INDSAMLET 1977. 

PRØVE l 2 

TØRV-I:GT 11>9/q 256 237 

'UPTDI»DROLD rnq/q 65 27 

RETE"TtONS- "''l/g lJg/g 
våd tør \''':'d 

~ INDEX 
V<B:!t væqt lipid væqt 

17 ,l PR l STAN 1.2 4.6 18 - -
24,8 - - - - -
28,0 SQUALRN 19.4 76 '299 4.1 18 

28,8 - - -
ALXANER " 6.4 25 98 - -
UOP!.Ø5r SIGNAL - - - lOB 455 

TOI'AL 27 10& 415 112 473 

PRØVE 6 7 

'I'ØRVA:G"l' '"9/9 293 258 

LIPIDINDIiOLD 109/'1 100 74 

RETE NT lONS- IJ.9/9 ",g/g 
våd tØr våd 

~ INDEX 
væ::!t væqt tipid væqt 

17, l PRISI'AN O, ) L2 3 . 4 4.9 19 

24 , B - - - -
28, O SQUJll.EN 21 72 210 -
28,8 - - - - -

A1.I<ANER " - - - 1.0 3.7 

UOPUZ5T SIGNAL 77 273 765 -
TOI'AL 98 346 978 5.9 23 

B 3 
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(pA BASIS 

GADUS OGAC 

) 

490 

)60 

).lCJ/g 
våd tør 

lfQld , vægt væqt Hoid 

- 14 29 37 

- - -
155 52 107 DB 

3 . 7 7.5 9.6 

- 3 . 5 7.2 9.3 

4000 - - -
4150 13 150 i.~ ) 

B 

256 

S6 

"''1/9 
våd bØr 

AF vAD VÆGT, 
(LEVERVÆV) 

4 

226 

26 

jJg/g 
våd tør våd 

~ot Wm UP1d væ9't 

- - - 0.4 

- - - -
0.8 3.3 28 2. :> 
- - - 1.9 

2.8 12 106 1.3 

- - -
3.6 15 134 5 . 6 

9 

2]6 

27 

119/9 
vå.d tør våd 

lilJld væ:rt væqt Hold v,""t væat lipi.d 'R 'It 

GG - - - - - - 10 

- - - - 2.1 9.0 79 -
- - - - - - - 49 

- - - - - - -
13 1.8 7.0 32 0.4 1.7 lS -
- - - - - - - 177 

79 l.8 7.0 32 2.5 11 94 236 

TØRV ÆGT 

5 

239 

39 

~/9 
tør 

l=<rt Hold 

l.B 11 

-
e.J 51 

7.9 4e 
5.4 33 

- -
23 143 

LO 

465 

32 2 

119/9 
tør 

Iv.e::It HPld 
22 32 

- -
lOS l52 

- -
- -

380 S4B 

507 132 

PRØVE 11 12 13 l4 15 HIDDELVÆRDI 

'IØRr'~G1" "'q/q 213 216 243 276 30il 281 

LIPlDlNOKOLD mg/q 23 31 24 51 95 89 

RETEN1"lONS- Jl.9/9 IJ.9/g Ilg!9 ,..g/g Ilg/g IJ.9!g 
våd 

~ 
våd !:ør våd tØr vAd tør vAd tør "åd !:Ør 

INOEX 
I væ:rt llipid væqt vam lipid væqt vægt l!pid ""<IC '-æcrt liPld """It lvaqt lioid v~ '.'lOg'C l1p~d 

17.l PRISTl>.N - - - - - - 0.1 0.3 2.9 0.4 1.3 6.9 1.6 5.3 17 2 .2 5.6 1) 

24 .8 - - - - - - - - - - - - - - O.l 0.6 5 . ) 

28,0 SQUALEN t 4 . 9 45 2.2 10 7l 5,4 22 230 14 49 268 11 36 H6 U )4 120 

2B,8 - - - - - - - - - - - - - - 0.4 LO ] .B 

IIl..lU1NI:1\ 
.. 0.4 1.8 17 - - - O.S 2 . 1 2l n 130 720 - -

UOPLØ5r SIGNAL - - 146 673 470D - - - - - - 51 164 532 

TorA L 1.4 6.7 62 143 683 4770 6.0 24 2S4 51 ISO ~' ~5 64 205 665 56 181 913 

a) Sum af alkaner fra C
12 
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HYDROCARBONSAMMENSÆTNING (PÅ BASIS AF VÅD VÆGT OG TØRVÆGT) 
I UVAK GADUS ~ (MUSKELVÆV) INDSAMLET 1977 

PRØVE 1 2 ~ 4 5 6 7 8 

TØRVÆOT mg/g lea 164 164 17~ 180 189 157 163 

LIPIDJNOHOLO mg/g 5.1 2 . 7 1.0 1.5 2.0 2.0 1.2 1.7 

RETENTIONS- ).I.g/g f!g/g ).1g/g J.lg/g ~/g J1g/g !J..C3/g J.lg/g 

INDEX 
vAd tør våd tør våd tør vAd tør våd tør våd t.ør våd tør våd t,Ør 
vægt vægt. vægt vægt vægt vægt vægt: vægt "",gt vægt vægt væqt vægt vægt væqt væqt 

17.1 PlUSTAN 0.15 0.8 0.5 3 . 3 0.1 0.6 - - - - - - 0.2 1.3 0 . 1 0 . 5 

25.3 O. SO 2.6 0.1 0.4 - - - - - - - - 0.2 1.3 0.05 0.3 

29 . O SQUALEN 2. S 15 2.5 lS.3 1.1 6.4 1.3 7. S 0.5 2.B 1-.0 5.1 0.5 2.9 1.0 5.9 

ALIC1\NER a 1.1 6. ') 0.53 ~. 2 Q.l 0.6 0.2 0.9 - - 0.3 1.6 - - 0.5 3.0 

TOTAL 4.~ 24 3.6 22 1.3 7.6 1.5 8.4 0.5 2.9 1.3 6 . 7 0.9 5. S 1.7 9.7 

PRØVE 9 10 11 12 13 14 15 MIDDELVÆJU>l 

TØRVÆGT mq/g 153 195 159 151 154 lB3 197 171 

LIPIDINDBOLD IDg/g 1.7 1.9 < 0.1 1.0 1.0 1.4 1.4 

FU:'I'ENTIONS- M/9 ~/g J1g/g II-g/g J19/g J.lg/g J.lg/g ~g/g 

våd !:Ør våd tør våd tør våd tør våd tør våd t~'r vAd tij)r våd tør 
INDEX vægt. vægt. .Yæ9't. _gt _gt vægt vægt vægt. vægt llæJit væqt væqt væqt væqt væqt væqt 

17.1 PRISTAN - - - - - - O.OS 0.3 - - - - - - 0 . 07 0.4 

2S . 3 - - - - 0 . 1 0.6 0 . 05 0.3 0.1 0.6 - - - 0.07 0.4 

29.0 SQUALEN 0.4 2.5 0.6 2.9 2.3 14.7 LO 6.4 1.4 9.2 O.B 4.1 0.4 1.9 11.2 6 . 8 

~ER a - - 0.1 0.6 0.5 3.1 B.O 53 0.2 1.4 0.5 2.5 - - [ 0.8 S.l 

TOTAL 0.4 2.5 0.7 3. S 2.9 18.4 9.1 1'>0 1.7 Ll.2 1.3 6.6 ',. 4 1.9 2.1 12.7 

a) Sum af alkaner fra C
12 
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