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Sak: Vurdering av konsekvenser av et økt utslipp av 

vannbehandlingskjemikalier til Bøkfjorden 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Sydvaranger gruver AS (SVG) har gjennom en utslippstillatelse av 24. mai 2012 tillatelse til bruk 
og utslipp av vannbehandlingskjemikalier med virkestoffet polyDADMAC (2-propen-1-aminium, 
N,N-dimethyl-N-2-propenyl-klorid) tilsvarende  10 tonn polyDADMAC per år.  I dag bruker SVG 
vannbehandlingskjemikaliet Magnafloc LT38 som inneholder polyDADMAC som virkestoff. 
Produktdatablad for kjemikaliet ses i vedlegg 1. 
 
For 2013 ønsker bedriften å bruke 2,5 t mer med polyDADMAC enn det utslippstillatelsen tillater, 
dvs. 12,5 tonn. Begrunnelsen er at SVG har måttet benytte malm fra andre områder enn opprinnelig 
planlagt. Fordi sammensetningen av malmen som går til produksjonen er endret kreves det en økt 
bruk av polyDADMAC.  
 
Bakgrunnen for endret malmsammensetning er at bedriften etter en utglidning i det planlagt 
driftsområde måtte stenge deler av bruddet. Man kan nå ikke si hvor lenge dette området vil være 
ute av drift. I mellomtiden har SVG tatt mesteparten av malmen til produksjonen fra 
Kjellmannsåsen og åpnet et nytt brudd i Fisketinn. SVG jobber også med å få åpnet forekomsten på 
Bjørnefjell. Totalt har dette resultert i at en i stedet for å bruke 80 % Bjørnevannsmalm og 20 % 
Kjellmannsåsen i henhold til gruveplanen har måttet bruke mindre (nå under 20 %) 
Bjørnevannsmalm og resten fra Kjellmannsåsen og noe Fisketinn Øst.  
 
Malmen fra Kjellmannsåsen gir vesentlig mer finpartikler i prosessvannet og bedriften trenger 
derfor å benytte mer polyDADMAC for å øke sedimenteringen i fortykkeren og dermed gjenvinne 
mer av vannet. Et annet moment som gjør at en ønsker å benytte mer av polyDADMAC er at det 
lokalt har kommet unormalt lite nedbør sommeren 2013. På grunn av dette er det  redusert  
vannnivå i elver og vann i området og bedriften kan derfor ikke øke vannforbruket for å 
kompensere for et økt vannbehov.  
 
Slik forbruket og utslippet av polyDADMAV er nå vil den nåværende tillatelsen ikke være 
tilstrekkelig til å sikre produksjon året ut.  
  
I dette notatet gjør NIVA en vurdering av hvilke miljøkonsekvenser som kan oppstå i resipienten 
(Bøkfjorden) dersom totale utslipp av polyDADMAC øker fra 10 til 12,5 tonn for 2013. 
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Mulige effekter av Magnafloc LT38/polyDADMAC 
 
I følge produktdatablad (se vedlegg 1) er virkestoffet i Magnafloc LT38 en polymer bestående av 
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-klorid (engelsk navn: 
polydiallyldimethylammonium chloride). I produktdatabladet blir kjemikaliet omtalt som akutt 
skadelig for akvatiske organismer og som ikke lett nedbrytbart ifølge OECD kriterier. Samtidig 
opplyses det at stoffet ikke er testet, men at vurderingene er gjort på basis av informasjon fra 
produkter av lignende struktur og sammensetning. 
 
Det finnes imidlertid nå ny informasjon om den akutte giftigheten til polyDADMAC knyttet til 
utslippene til Bøkfjorden (Berge et al. 2012). Testene i undersøklsen ble gjennomført med 
konsentrasjoner av polyDADMAC som var opptil 100x høyere enn det som er realistiske 
konsentrasjoner i avgangen ved normal drift.  
 
Det gis her en oppsummering av hovedkonklusjonene fra disse testene. 
 
Giftighetstesting med marin planktonalge (Skeletonema costatum) 
Denne testen måler tendensen til hemming av vekst hos algen Skeletonema costatum som er en 
planktonisk kiselalge som er vanlig forekommende langs Norskekysten. Testene er gjennomført 
som en test av veksthemning over en periode på 72 timer. Vannprøven som ble testet  ble 
fremskaffet ved å blande sjøvann og tekstmaterialet (avgang/sediment tilsatt ulike mengder 
Magnafloc LT38). Det ble også gjennomført tester av vann tilsatt Magnafloc LT38 direkte. Det ble 
ikke observert vekstreduksjon i vann som var blitt eksponert for gruveavgang alene, i vann blandet 
med sediment fra nær utslippspunktet eller i vann fra en slurry (vann/partikkelblanding) med 
avgang tilsatt de konsentrasjoner som oppstår under normale driftsforhold. Veksthemming ble 
imidlertid observert ved de høyeste testkonsentrasjonene, der den tilsatte mengde Magnafloc LT38 
var opp mot 32-56x høyere enn den konsentrasjonen som forventes å forekomme  i gruveavgangen 
ved normaldrift.  Testene viste også at opptil 99.8 % av den tilførte  Magnafloc LT38 var bundet til 
partiklene (gruveavgangen), men at gruveavgangen har et metningspunkt som overskrides ved en 
relativ konsentrasjon av Magnafloc LT38 som er 100x høyere enn den antatte realistiske 
brukskonsentrasjon.. To replikate tester av Magnafloc LT38 som ren substans ga en EC50 verdir på 
henholdsvis 1,9 mg/l og 1,0 mg/l.  
 
Giftighetstester med krepsdyr (Acartia tonsa) 
Denne testen er en 48 timers test av tendensen for et stoff til å forårsake økt dødlighet hos copepod 
(hoppekreps) arten Acartia tonsa. Kort fortalt blir  17-24 dager gamle individer av hoppekrepsen 
eksponert for ulike mengder av test materialet løst i vann og overlevelsen etter testperioden måles. 
Testvannet ble fremskaffet ved å blande sjøvann og testmaterialet i gruveavgang tilsatt ulik 
mengder Magnafloc LT38. Forholdet sjøvann/gruveavgang var 3/1 på vektbasis. Det ble ikke 
observert dødelighet hos Acartia eksponert for sjøvann fra sediment fra utslippsområdet i 
Bøkfjorden. Det ble heller ikke observert dødelighet hos Acartia eksponert for vannfasen fra 
gruveavgang som inneholder inntil 100x antatt bruksnivå for Magnafloc LT38. Testene viser 
således at hverken gruveavgang, sediment fra utslippsområdet til SVG eller gruveavgang som 
inneholder realistiske konsentrasjoner med Magnafloc LT38 utløser målbar akutt giftighet for 
Acartia tonsa. 
 
Giftighetstester med strandkrabbe (Carcinus maenas) 
Det ble også gjennomført en test av akutt dødelighet hos strandkrabbe. Testen var tilpasset for 
krabbe med basis i OECDs LC50 test for fisk. Det ble ikke observert noen økt dødelighet av 



 
Norsk institutt for vannforskning 

 

krabber eksponert for inntil 100x antatt bruksnivå for Magnafloc LT38. Testen viser derfor at 
hverken avgangen alene, sedimentet fra nærområdet til utslippet eller gruveavgang tilsatt realistiske 
konsentrasjoner med LT38 (polyDADMAC) ved normale driftsforhold ga noen målbar økning av 
akutt dødlighet for krabbe. 
 
Giftighetstester med piggvar (Scopthalmus maximus) 
Testen er utført som en «limit test» ved plassering av fisk på substrat (sediment/gruveavgang) 
tilsatt ulike mengder Magnafloc LT38. Testene ga ingen dødelighet hos piggvar eksponert for inntil 
100x antatt bruksnivå for Magnafloc LT38.  Testen viser at hverken avgangen alene, sedimentet fra 
nærområdet til utslippet eller avgang tilsatt realistiske konsentrasjoner med Magnafloc LT38 ved 
normale driftsforhold er akutt giftig for fisken. 
 
Giftighetstester med børstemark (Arenicola marina) 
Fjæremark (Arenicola marina,) er en mangebørstemark som lever nedgravd i sedimentet. 
Toksisitetstesten med fjæremark går ut på å måle hvor godt marken finner seg til rette i det aktuelle 
sedimentet som skal testes. Dersom sedimentet er av tilstrekkelig kvalitet forventes det at marken 
graver seg ned og prosesserer mye av sedimentet. Da vil man kunne observere haugene 
med ”avføring” på toppen av sedimentet (”casting”). Er sedimentet av dårlig kvalitet, eksempelvis i 
form av et høyt innhold av giftstoffer, vil man ikke observere tilsvarende mengder ”avføring” 
(lav ”casting rate”), og marken vil dessuten kunne reagere atferdsmessig ved ikke å grave seg ned i 
sedimentet. Sediment av dårlig kvalitet vil også kunne medføre dødelighet. 
 
Testen ble gjennomført med sediment som inneholdt avgang fra Sydvaranger gruve, med og uten 
Magnafloc LT38 (maksimalkonsentrasjon: Avgang med Magnafloc LT38, ca. 675 mg/kg t.v. og 
kontrollsediment i forhold 1:1). Sediment tatt ca. 200 m fra utslippet i Bøkfjorden ble også testet. 
Det ble benyttet sediment fra Ytre Oslofjord som kontrollsediment.  
 
Resultatene indikerer at avgangsmaterialet med de benyttede konsentrasjonene av Magnafloc LT38 
ikke er akutt giftig for fjæremark. Sedimentet som var samlet inn i nærheten av utslippet i 
Bøkfjorden og fortynnet 1:1 med kontrollsediment var heller ikke giftig for fjæremarken. 
Fjæremarken viste normal aktivitet og fødeinntak i substrat med konsentrasjoner av Magnafloc 
LT38 tilsvarende det som nominelt kan tenkes i sediment ved en produksjon på 3 mill. tonn pr år. 
Fjæremarken viste også normal aktivitet og fødeinntak i sediment tatt i nærheten av utslippet i 
Bøkfjorden, men viste avvikende adferd ved de høyeste doseringene. 
 
Resultatene viser at sedimentene selv i nærområdet til utslippet, dvs. med den restmengde 
produksjonskjemikalier som normalt havner på bunnen fra avgangsdeponeringen, ikke fører til 
akutt dødelighet hos fjæremark og heller ikke fører til avvikende adferdsresponser slik en 
ville antatt dersom sedimentets fysiske/kjemiske egenskaper var uforenelig med normal 
adferd. Forsøkene er en akuttest og betyr nødvendigvis ikke at bunndyr i sin alminnelighet 
trives i sedimentene. Resultatene fra undersøkelser med sedimentprofilfotografering (SPI) 
tyder også på ugunstige forhold for bunnfauna i utslippets nærområde. Det er imidlertid 
sannsynlig at denne effekten forårsakes av generell nedslamming og at avgangen 
inneholder svært lite organisk karbon heller enn at det forekommer toksiske 
konsentrasjoner av gruvekjemikalier i sedimentet.  
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Konklusjoner  
 
 
Øket forekomst av finstoff i avgangen som en konsekvens av endret malmsammensetning kan føre 
til en viss økning i spredningen av avgang i resipienten. På den andre siden vil øket bruk av 
polyDADMAC motvirke dette. En konkluderer derfor med at eventuell endring i 
spredningsmønsteret i resipienten trolig vil være minimal og ikke gi mer påvirkning/nedslamming 
enn det en allerede har.  
 
Den planlagte økede bruken av polyDADMAC fra 10 tonn til 12,5 tonn i 2013 fremstår som en 
uproblematisk økning sammenlignet med resultatene fra de tidligere gjennomførte giftighetstestene 
hvor man først kan observere effekter ved en mengde/konsentrasjon som er > 32 x høyere enn 
dagens bruk. Det er derfor svært lite sannsynlig at den aktuelle/foreslåtte økningen av 
polyDADMAC bruken ved SVG vil medføre noen målbare akutte effekter for organismer  i 
resipienten.   
 
Eventuelle langtidseffekter av eksponering for polyDADMAC er ikke kjent. I utslippstillatelse av 
24. mai stilte Miljødirektoratet krav om at SVG skulle gjøre undersøkelser/vurderinger 
rundt mulige nedbrytningsprodukter og eventuelle langtidseffekter av polyDADMAC. 
SVG har nylig ingått en kontrakt med NIVA om å gjøre slike undersøklser, men resultater 
fra disse undersøklser vil ikke foreligge før i 2014. Det er derfor ikke mulig på det 
nåværende tidspunkt å si noen om mulige langtideffekter av utslipp av polyDADMAC til 
resipienten. En vil imidlertid tro at en øknig av bruken av polyDADMAC fra 10 til 12,5 
tonn i 2013 ikke vil gi økede langtideffekter av betydning utover det en eventuelt allerede 
har. 
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Vedlegg 1. Produktdatablad for Magnafloc LT38 
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