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1 Introduksjon 

I forbindelse med uhellsutslipp av olje til det marine miljø benyttes kjemikalier som en del av 

oljevernberedskapen. Disse kjemikaliene har ulike egenskaper og virkningsmekanismer, og kan benyttes 

enten på strender eller på vann. På vannet benyttes ofte dispergeringsmidler som har som oppgave å 

løse opp oljen på overflaten slik at det dannes små oljedråper som fortynnes ned i vannmassene. På 

strand benyttes strandrensemidler som skal gjøre det enklere å fjerne olje fra strandsonen og/eller å 

gjøre oljen mer biologisk nedbrytbar (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Ulike typer produkter/kjemikalier benyttes for å motvirke uheldige effekter av uhellsutslipp av olje til 

marint miljø. Strandvaskemidler benyttes i strandsonen for å løsne strandet olje fra strand, steiner og sediment. 

Oljen kan deretter samles opp ved hjelp av oljelenser. Dispergeringsmidler benyttes mest på vannet og 

medfører at oljen brytes opp i små dråper som blir fortynnet i vannet. 

 

 

Under Deepwater Horizon-utslippet i Mexico-gulfen i april i år ble det benyttet dispergeringsmidler i stor 

skala til havs, og dette medførte at relativt lite olje fra utslippet nådde strandsonen. I stedet ble store 

mengder olje fortynnet ned i vannmassene. Det stilles en del krav til bruk av slike kjemikalier, bl.a. lav 

giftighet, og kravene varierer fra land til land.  

 

Alle produkter som skal benyttes til offshore aktiviteter skal testes for giftighet før brukstillatelse blir gitt. I 

Norge omfatter dette, i henhold til OSPAR sin ”Harmonised Offshore Chemical Notifications Format” 

(HOCNF), giftighetstesting med tre ulike organismer; en marin alge (Skeletonema costatum), en marin 
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hoppekreps (Acartia tonsa) og en sediment-levende amfipode (Corophium volutator). For produkter 

som skal benyttes innen oljevernberedskap kreves det pr i dag kun giftighetstesten på S. costatum. For at 

et produkt skal kunne benyttes offshore (dispergeringsmidler) er det et krav at grenseverdien 

(konsentrasjonen som medfører 50 % nedgang i vekst hos algen i fluorescens fra klorofyll a) er minimum 

10 mg/L, mens det for produkter som benyttelse som strandrensemidler kan være minimum 100 mg/L i 

effektgrense.  

 

Nylig gjennomførte SINTEF et prosjekt for oljeindustrien som omfattet giftighetstesting av ni 

produkter/kjemikalier, hvorav 6 strandvaskemidler (3 løsemiddelbaserte og 3 vannløselige) og 3 

dispergeringsmidler, på alle de tre overnevnte artene. Felles for disse artene og/eller test-metodikkene er 

at de ikke er spesielt representative for boreale områder. Vi gjennomførte derfor også et studium hvor 

hoppekrepsen Calanus finmarchicus ble testet på de samme midlene, for også å få giftighetsdata for en 

relevant hoppekrepsart testet under relevante temperaturer for Nordsjøen/Norskehavet. Produktene ble 

derimot ikke giftighetstestet på noen Arktiske arter i det forrige studiet. En utvidet aktivitet med potensiell 

prøveboring og oljeutvinning i Arktiske områder gjør det svært relevant å undersøke giftigheten av ulike 

oljeoppryddingskjemikalier på Arktiske arter, og derfor ble tester gjennomført på den Arktiske 

hoppekrepsarten Calanus glacialis. Resultatene ble sammenliknet med resultater av giftighetstester på 

boreale C. finmarchicus, samt Skeletonema, som er gjeldende standard testorganisme for godkjenning 

av denne typen kjemikalier.  
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2 Materialer og metoder 

2.1  Forsøksdyr 

Ishavsåte (C. glacialis) ble samlet inn i Kongsfjorden ved hjelp av planktonnett (WP3, 1000 μm) fra Kings 

Bays forskningsbåt Teisten. Innsamlingen foregikk utenfor Ny-Ålesund, i et område der fjorden er rundt 

200 m dyp. For å sikre levedyktige individer var nettet modifisert med en tett oppsamlingsbøtte, og 

vinsjen ble kjørt i lav hastighet. Samleprøven av dyreplankton ble overført til 50 L plaststamper og 

transportert til laboratoriet, hvor den ble overført til gjennomstrømningstanker. Ishavsåte i stadium 

kopepoditt CV ble separert ut og overført til separate tanker. Hvert enkelt individ ble inspisert under 

stereolupe for sikker artsidentifikasjon. Dyr som var skadet av innsamlingsteknikken ble ikke benyttet i 

forsøket (identifisert ved skadede antenner eller haletråder). Alle individer benyttet i testene ble holdt i 

gjennomstrømningstanker i minimum to dager før oppstart av hvert enkelt forsøk. 

Rauåte (C. finmarchicus) fra den kontinuerlige laboratoriekulturen ved SINTEF/NTNU i Trondheim ble 

benyttet som modellorganisme representativ for Nordsjøen/Norskehavet.  

 

2.2 Produktbeskrivelse 

Det ble utført akutte toksisitetstester på ni produkter/kjemikalier utviklet for bruk ved oljesøl nært land 

(Tabell 1) Tre av disse var løsemiddelbaserte dispergeringsmidler (Dasic NS, Gamlen OD4000 and Corexit 

9500A) og 6 var strandvaskemidler.  Av strandvaskemidlene var 3 vannbasert (Bios, Bioversal and Hela) 

og 3 løsemiddelbasert (Cytosol, Corexit 9580A and Absorrep K212). 

 

Tabell 1: Produktinformasjon for strandrensemidlene som ble testet.   

Produktnavn Produktinformasjon Distributør 

Hela Vannbasert standvaskemiddel 

Uten aromater eller løsemidler. Konsentrat. 

Beredskapsbilene, Karl Dietrichs, tlf 67989900, 

48265988, post@beredskapsbilene.no 

Bios Vannbasert strandvaskemiddel Biologisk Miljøteknikk AS. Per Sørlie, tlf 

22885615; 90032133, per@forica.no. 

Bioversal Vannbasert strandvaskemiddel 

Konsentrat med biodegraderbare biotensider  

Safetrade, Klaus Jensen, tlf 91186911, 

Jensen@safetrade.no 

Cytosol Ikke-dispergerende strandvaskemiddel  

Løsemiddelbasert 

Global-concept GmbH, Klaus Very, 49-

4401704090, Global-concept@gmx.de 

Absorrep K212 Ikke-dispergerende strandvaskemiddel  

Løsemiddelbasert 

Absor AS, Ragnar Hatlen, tlf 97044373, 

56334910, post@absor.no 

Corexit 9580A Ikke-dispergerende strandvaskemiddel. Biodegraderbare 

surfaktanter løst i dearomatisert hydrocarbon. 

Løsemiddelbasert 

Nalco Norge AS, Per Martem, tlf 55123745, 

pmartem@nalco.com 

Gamlen OD4000 Dispergeringsmiddel 

Løsemiddelbasert 

Innospec Sales Office: www.innospec.com. 

Dasic NS Dispergeringsmiddel  

Løsemiddelbasert petroleumsdestillat (30-60%) 

Kjell Todnem AS, Postboks 588, Sentrum, 4305 

Sandnes, k@todnem.no, tlf 51661082. 

Corexit 9500A Dispergeringsmiddel  

Løsemiddelbasert 

Nalco Norge AS, Per Martem, tlf 55123745, 

pmartem@nalco.com 
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2.3 Eksponeringsløsninger 

Av de løsemiddelbaserte kjemikaliene ble vannløselig fraksjon (water-accommodated fraction, WAF) 

benyttet. WAF ble laget ved å blande testkjemikaliet med filtrert sjøvann i 2L flasker, som ble satt til 

kraftig røring på magnetrører i 20 timer.  Det ble satt opp konsentrasjonsgradienter ved å veie inn 7 ulike 

mengder av hver testsubstans. Etter 4 timer hvile ble vannløsningen tappet av og fordelt på tre 

eksponeringsflasker (500 mL).  

De vannløselige kjemikaliene ble fortynnet direkte i filtrert sjøvann i 2 L flasker (7 konsentrasjoner), og 

deretter fordelt på tre små eksponeringsflasker.  Preparering av testløsninger foregikk ved 13 °C for 

begge arter. Eksponeringsløsningene ble kjølt ned til 2 ° for C. glacialis og 10 °C for C. finmarchicus før 

dyr ble overført til flaskene.  

 

2.4 Akutt giftighet 

Test for akutt giftighet av dispergeringsmidler og strandvaskemidler ble utført i henhold til prosedyren 

utarbeidet i ISO 14669:1999. Testen var opprinnelig utarbeidet for en mindre hoppekrepsart, og det var 

derfor nødvendig å øke volumet til 500 mL pr flaske. Det ble kjørt tre replikater av hver konsentrasjon, 

samt 6 kontroller. Hver replikat inneholdt 7 individer. Hver test ble kjørt i 144 timer. Antall døde individer 

i hvert replikat ble notert etter 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer.  Arktiske C. glacialis ble eksponert ved 2 

°C i totalt 144 timer, mens C. finmarchicus ble eksponert ved 10 °C i totalt 96 timer. Temperatur og 

oksygenmetning i eksponeringsløsningen ble monitorert underveis i forsøket.  

 

2.5 Databehandling 

 

Data over antall overlevende for hvert avlesningstidspunkt ble importert i DebTox, og LC verdier for 10%, 

50% og 90% dødelighet beregnet ut fra DebTox-modellen (http://www.debtox.info/).  
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3 Resultater og diskusjon 

 

Det ble observert store forskjeller i akutt toksisitet hos de ulike midlene som potensielt kan benyttes som 

strandrensemidler (Figur 2). Toksisiteten gjenspeiles til en viss grad av kjemikalienes egenskaper, som 

vannløselighet og virkemåte. Vannakkumulerte fraksjoner av de ikke-vannløselige strandvaskemidlene 

(Cytosol, Absorrep og Corexit 9580) var minst toksiske, mens dispergeringsmidlene (Corexit 9500, 

Gamlen OD og Dasic NS) generelt forårsaket høyest dødelighet. Toksisiteten av de vannløselige 

strandvaskemidlene (Hela, BIOS og Bioversal) lå i et intermediært intervall, med større variasjon innad i 

gruppen.  

 

Vannløselige strandvaskemidler 

Det var et relativt stort spenn i LC50-verdier for de vannløselige strandvaskemidlene sammenliknet med 

de andre gruppene av potensielle strandrensemidler (Figur 2). Både BIOS og Bioversal hadde LC50 

verdier på over 100 mg/L etter 48 timers eksponering. Hela skiller seg ut som det mest toksiske i denne 

gruppen, med LC50 verdier gjennomsnittlig 5 ganger lavere enn BIOS og Bioversal etter 48 timer.  Etter 

96 timers eksponering er forskjellene tilsvarende, med 6 ganger lavere LC50 verdier for Hela hos begge 

arter. Alle testene ble utført med konsentrat av produktene slik de leveres fra produsent. Imidlertid skal 

de fortynnes til en bruksløsning med lavere konsentrasjon før de anvendes som strandvaskemidler.  

 

Ikke-vannløselige strandvaskemidler 

Både C. glacialis og C. finmarchicus var lite sensitive for vannakkumulert fraksjon av de ikke-vannløselige 

strandvaskemidlene, og for Cytosol og Absorrep var det ikke mulig å bestemme LC50-verdier etter 144 

timer eksponering. Giftigheten var noe høyere etter eksponering for Corexit 9580, men også her var 

LC50-verdiene høye, noe som tilsier at begge arter totalt sett er lite sensitive for denne typen 

strandvaskemidler.  

 

Dispergeringsmidler 

Dispergeringsmidlene hadde jevnt over de laveste LC50 verdiene i denne studien, med et gjennomsnitt 

på 14,6 mg/L hos C. glacialis og 18,7 hos C. finmarchicus etter 96 timer eksponering. Av 

dispergeringsmidlene var Dasic NS minst toksisk hos begge arter, etterfulgt av Corexit 9500. Gamlen OD 

hadde de laveste LC50 verdiene av alle kjemikaliene i denne studien ved alle tidspunkt, og er derfor 

testens mest toksiske produkt. I snitt var LC50 verdiene for Gamlen halvparten av verdiene for Dasic NS 

og Corexit 9500 hos begge arter.  

 

Forskjell mellom typer av strandrensemidler 

Etter 96 timers eksponering av C. glacialis var dispergeringsmidlene i snitt 10 ganger mer toksiske enn 

vannakkumulert fraksjon av Corexit 9580, mens tilsvarende forskjell i gjennomsnittlige LC50-verdier 

mellom vannløselige strandvaskemidene og Corexit 9580 var 2,6 (Figur 3). Forskjellene i 96 timers LC50-

verdier var noe mindre hos C. finmarchicus, der dispergeringsmidler i snitt var 6 ganger mer toksiske enn 

vannakkumulert fraksjon av Corexit 9580. De vannløselige strandvaskemidlene var gjennomsnittlig 1,6 

mer toksiske enn Corexit 9580 hos C. finmarchicus.  

 

  



 

PROSJEKTNR 
801808 

 

RAPPORTNR 
SINTEF A21619  

VERSJON 
1.1 9 av 15 

 

 

 

 

Figur 2. LC50 (mg/L ± SD) etter 48 og 96 timer eksponering av C. glacialis (blå) 

og C. finmarchicus (rød). Beregnede verdier med standardavvik. LC50 verdier 

kunne ikke bestemmes nøyaktig for Absorrep og Cytosol på grunn av svært 

lav dødelighet under forsøkene (LC50 96h >20 000 mg/L), og de er derfor 

utelatt i figuren.  
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Figur 3. Gjennomsnittlig LC50-verdier for vannløselige strandvaskemidler, 

dispergeringsmidler, samt Corexit9580 hos C. finmarchicus og C. glacialis. 

LC50 verdier kunne ikke bestemmes nøyaktig for Absorrep og Cytosol på 

grunn av svært lav dødelighet under forsøkene (LC50 96h >20 000 mg/L), 

og de er derfor utelatt i figuren. 

 

Artsforskjeller 

Etter 48 timers eksponering er sensitiviteten for 6 av 7 potensielle strandrensemidler høyere hos den 

arktiske C. glacialis enn hos boreale C. finmarchicus (Figur 2). Forskjellene er størst for midlene som har 

lavest akutt toksisitet (høyest LC50 verdi), Corexit 9580 og BIOS. Dasic NS er det eneste midlet som var 

mindre toksisk for C. glacialis enn C finmarchicus etter 48 timer. Etter 96 timer er mønsteret noe endret, 

og det ble observert høyere akutt toksisitet hos C. glacialis for 5 av 7 midler.  

Tidsavhengige forskjeller mellom sensitivitet hos de to artene er vist i figur 4. Av denne figuren kommer 

det frem at forskjellene mellom artene generelt er størst i starten av eksponeringen og avtar underveis. 

For Corexit 9500 og Bios er forskjellene markante gjennom hele eksponeringsperioden på 144 timer. 

Usikkerheten i beregnede LC50 verdier er størst i starten av forsøket, reflektert i høyt standardavvik etter 

24 timer. Til tross for høye standardavvik er det i de fleste tilfeller ikke overlappende for de to artene.  
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I tidligere komparative studier der de to artene ble eksponert for olje viste C. glacialis seg å være mindre 

sensitiv enn C. finmarchicus etter akutte eksponeringer, sannsynligvis fordi opptak av oljekomponenter 

går saktere ved lavere temperatur (Hansen et al., 2011, Hansen et al., 2011b). Tilsynelatende gjelder ikke 

de samme forskjellene i opptakskinetikk for strandrensemidler. Det var prediktert at i det minste de ikke-

vannløselige strandvaskemidlene kunne gi lignende resultater som olje og oljekomponenter, men 

forskjellene viste seg å gå i motsatt retning. En mulig forklaring er at strandrensemidlene ikke følger 

samme opptaksveier og/eller har ulike mål for toksisitet. Det er tenkelig at surfaktanter, som utgjør en 

stor del av strandrensemidlene, vil kunne virke toksisk på membraner og biomolekyler på overflaten av 

organismer, og derfor ikke er avhengig av å bli tatt opp på samme måte som en del andre toksiske 

forbindelser. 
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Figur 4. Tidsavhengig dødelighet hos C. finmarchicus (rød) og C. glacialis (blå) eksponert for ulike 

dispergeringsmidler og strandrensemidler. Merk ulike akser (beregnet LC50 ± SD). På grunn av svært lav 

dødelighet som gjorde det vanskelig å bestemme LC50 verdier er Cytosol og Absorrep utelatt i figuren.   
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Sammenlikning av resultater med gjeldende standard test for strandrensemidler 

 

Før bruk i Norge må potensielle strandrensemidler testes og godkjennes. Testkriterier for midler til bruk 

på strand er under revisjon, og den gjeldende testen for økotoksiske effekter er OSPAR Skeletonema-test 

(ISO Guidelines, 1991). Skeletonema costatum er en marin alge, og endepunktet i testen er 

vekstinhibisjon målt som redusert klorofyllfluorescens. Gjeldende grenseverdier som gir 50 % 

vekstinhibisjon er 10 mg/L for bruk offshore og 100 mg/L på strand.  

I forbindelse med et annet studium ble Skeletonema-test utført parallelt med testene på Calanus, og 

resultatene vist i figur 5 (Hansen et al., 2009).   

 
Figur 5. Den marine algen Skeletonema costatum brukes i gjeldende standardtest for kjemikalier til bruk i 

oljeremediering i Norge. Verdier oppgitt er konsentrasjon som forårsaker 50 % vekstinhibisjon (EC50), 

merk logaritmisk skala. Grenseverdier for bruk på strand er satt til 100 mg/L (brun linje), mens for bruk 

offshore er grenseverdien 10 mg/L (blå linje).  

 

Resultatene fra Calanus-testene reflekteres i stor grad i Skeletonema-testen. De ikke-vannløselige 

strandvaskemidlene er klart minst toksiske både hos Calanus og Skeletonema, og alle de ikke-

vannløselige strandvaskemidlene kan etter dagens kriterier godkjennes for bruk på strand.  

Forskjellen i toksisitet mellom vannløselige strandvaskemidler og dispergeringsmidler er vesentlig mindre 

hos Skeletonema enn hos Calanus. Dispergeringsmidlene rangeres likt både i Skeletonema-testen og 

Calanus-testene, mens av de vannløselige strandvaskemidlene blir rangeringen ulik. Her kommer Hela 

best ut i Skeletonema-testen, men var mest toksisk hos begge Calanus-artene. Ettersom toksisiteten av 

Hela og dispergeringsmidlene ligger i samme område både hos Skeletonema og Calanus, kan forskjellen 

i rangeringen innad hos de vannløselige strandvaskemidlene skyldes at Skeletonema er relativt mer 

sensitiv for Bios og Bioversal enn Calanus. Skeletonema er derfor en representativ testorganisme for 

både den Arktiske og den boreale arten av Calanus undersøkt i dette studiet.  

Ut fra dagens kriterier er ingen av dispergeringsmidlene eller de vannløselige strandvaskemidlene 

godkjent for bruk på strand. Imidlertid er alle produktene godkjent for bruk som dispergeringsmiddel 

offshore, selv om Bioversal ligger marginalt under grenseverdien i vår test. Alle de vannløselige 
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kjemikaliene ble testet i konsentrert form, noe som gjør at giftigheten blir relativt høy sammenliknet med 

anbefalte bruksløsninger, og det kan tenkes at enkelte av disse kan godkjennes for bruk på strand 

dersom bruksløsninger blir benyttet i testene.  

 

Ut fra testene på Calanus og Skeletonema går det fram at de ikke-vannløselige strandvaskemidlene har 

lav akutt toksisitet sammenliknet med dispergeringsmidler og vannløselige strandvaskemidler, og de er i 

tillegg godkjent for bruk på strand etter dagens kriterier (EC50 >100 mg/L). Sammenliknet med 

vannløselige strandvaskemidler er de ikke-vannløselige strandvaskemidlene vist å være mer toksiske for 

den sedimentlevende amfipoden Corophium volutator (Hansen et al., 2009). Det indikerer at toksisitet av 

vannakkumulerte fraksjoner av disse strandvaskemidlene ikke nødvendigvis reflekterer totale effekter på 

organismer som lever i et miljø der de kan bli eksponert for en større andel av midlenes kjemikalier. I 

følge OSPARS retningslinjer for godkjenning av kjemikalier til bruk offshore må akutt giftighet testes på 

Corophium dersom stoffet har lav vannløselighet, og derfor sannsynligvis fester seg på partikler og/eller 

ender opp i sedimentet. Det anbefales derfor at det også utføres tester på standardorganismen 

Corophium og eventuelt også en mer relevant Arktisk art for å få en bedre forståelse av produktenes 

giftighet ved bruk på strand.   
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4 Oppsummerende konklusjoner og forvaltningsmessig relevans 

 

Oljeutvinning i Arktis er et stadig mer aktuelt tema, og i den forbindelse er det viktig å være forberedt på 

potensielle konsekvenser og å utarbeide strategier for skadebegrensning og dokumentasjon for 

beredskapsplaner. Denne rapporten gir en dokumentasjon på giftigheten av produkter det vil være 

relevant å vurdere til bruk ved oljeopprydding i strandsonen, og den vil derfor være nyttig ved et 

eventuelt oljeutslipp der strandrensemidler ønskes benyttet i Arktiske områder.  

 

 Basert på lav akutt giftighet fremstår strandvaskemidler som ikke er vannløselige (Absorrep, 

Cytosol og Corexit 9580) som de beste alternativene for benyttelse i opprydding av oljesøl på 

strand ut fra produktene som er vurdert i denne rapporten. Den mest toksiske gruppen av 

potensielle strandrensemidler var dispergeringsmidlene, etterfulgt av vannløselige 

strandvaskemidler (konsentrat).  

 

 Rankingen av giftigheten til de individuelle produktene som ble testet var den samme for 

boreale C. finmarchicus og Arktiske C. glacialis. Imidlertid var C. glacialis generelt noe mer 

sensitiv for strandrensemidlene enn C. finmarchicus, og forskjellene var størst i starten av 

eksponeringen. For de fleste midlene jevner forskjellene seg ut utover i eksponeringen, unntatt 

for Corexit 9500 og Bios, der C. glacialis er mest sensitiv under hele eksponeringsperioden. Det 

bør tas hensyn til at C. glacialis er noe mer sensitiv enn C. finmarchicus  dersom testresultater på 

den boreale hoppekrepsarten benyttes i risikovurdering og beredskapsplaner i Arktiske områder. 

 

 Skeletonema-testen (vekstreduksjon), som er den gjeldende testen for godkjenning av 

strandrensemidler i Norge, reflekterer i stor grad giftigheten av produkter som potensielt kan 

benyttes som strandrensemidler, både hos den arktiske og den boreale Calanus-arten. Det vil si 

at standard Skeletonema-test kan benyttes for å vurdere giftigheten av strandrensemidler på 

pelagisk hoppekreps både i Arktis og i tempererte områder.  

 

5 Oppfølging 

 

De ikke-vannløselige strandvaskemidlene fremstår som det beste alternativet å benytte ved oljeutslipp til 

strand, både ut fra Calanus-testene og Skeletonema-testen. Det anbefales imidlertid også å teste 

potensielle strandrensemidler på arter som vil være mer relevante ved bruk av produktene i strandsonen, 

for eksempel sedimentlevende organismer som Corophium volutator. Det antas at produktene vil ha en 

høyere konsentrasjon over tid på strand og i sedimenter sammenliknet med i vannsøylen, og det bør 

derfor undersøkes om testene er representative for littorale og bunnlevende organismer.  

 

Det er ikke utført komparative eksponeringsstudier der giftigheten av olje og dispergerings-

midler/strandvaskemidler testes sammen. Denne typen studier anbefales utført på Arktiske arter, for å få 

en bedre forståelse av kombinasjonseffekter av olje og oljeoppryddingskjemikalier ved lave temperaturer.  
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