
\:>:<i'.,;/;<> 

K M R - - 0 / 9 3 

© 

SMR.- £ / « ! 

UNIVERSITETET I BERGEN 
SENTER FOR MILJØ- OG RESSURSSTUDIER 

ISSN 0803-7132 

MHWW r m m m • mwrn 
fMM HUB WWII 



ÉÉÉ 

^ J C02-injeksjon i havet, 
Q ef f ekter på marint liv 

PH 

tf 

CD 

SMR-rapport 6/93 

av 
Thorolf Magnesen 

UNIVERSITETET I BERGEN 
SENTER FOR MILJØ- OG RESSURSSTUDIER 

MASTER 
ISSN 0803-7132 

'•I 

K6 



Side 30 

[46J.47 COSMOLUXR5 EA11S100W 0.174 
(0.140.0.174) 

0.074 
(0.070.0.074) 

0.248 
(0.209,0.248) 

J* 
48 COSMOLUX-R EAM4-100W 0.068 0.073 0.141 J 1 

49,50 COSMOLUX-R E A M M 0 0 W / R 0.036 
£0.036.0.037) 

0.055 
(0.054.0.056) 

0.091 
(0.091,0.092) 

« I 

SI.JS2) COSMOLUX RCS XAM5- I00W 0.196 

(0.181,0.196) 

0.083 
(0.080,0.083) 

0.279 
(0.261,0.279) 

S 

S3.(M) COSMOLUXCS XA1-12-100W 0.129 
(0.081.0.129) 

0.060 
(0.044,0.060) 

0.189 
(0.125,0.189) 

** 
60 WALDMANN F8S/100WUV6 3.03 0.02 3 0 5 

68.69 ORIGINAL WOLFF D l 100W 0.201 

(0.192,0.209) 

0.054 
(0.053,0.055) 

0.255 
(0.247.0.262) 

M , 

Tabell 5: Rørgrupper ned spektra 1 foralikhet > 99.5% ± 0.5 og 
total effektiv irradians innanfor intervall pi 10%, relativt 
til en faktor valgt til 0.30 W/a 3. Hver rørkategori er 
gruppert med en bokstav A..M, soa karakteriserer 
spektralformen, og en indeks 1..10, soa angir kategoriens 
effektive irradians i intervall på 10 prosent. 

Systematiseringen av rørspektra, slik de er vist i tabell 5 
viser at samme produkt kan ha flere typebetegnelser. Dette må 
tolkes som ren markedsstrategi blant leverandører av rør. 
Tabellen viser også at par av rør med lik typebetegnelse kan 
avvike i spektra1form savel som strålingsutbytte. Eksempelvis 
gjelder dette to rør av typen Wolff Bellarium S, som awek ± 
30% og ±17% med hensyn til effektiv irradians i E-UVB og E-
UVA. Dette fører til at den optimale doseringstiden for 
solariebrukere vil variere tilsvarende, avhengig av hvilken 
produksjonsserie rørene kommer fra. I forbindelse med 
utstedelse av godkjenningsdokumenter kan det vere på tide å 
avkreve rerfabrikantene garantier for at produksjonskvaliteten 
holder visse toleranser. 

Det er også interessant å registrere at rørtyper som 
fabrikantene/leverandørene hevder å vere identiske ikke faller 
inn under samme rørkategori. Dette gjelder f.eks. Original 
Wolff Dl 100W, som hevdes vere identisk med Wolff Lifesun s 
LS1-722-100W. Mållngene viser at spektra for førstnevnte 
rørtype er svakt forskjøvet mot høyere bølgelengder 
(rødforskjøvet), ved sidan av at spektralformen for langbølget 
UV-stråling er noe slakare. Dette gir 10-20% forskjell i 
effektiv irradians. En må forvent* at de rørtypene soa Statens 
strålevern har mottatt for spektralaåling virkelig har vert 
fabrikknye, og at forskjellar i spektra bare avspeilar 
tilfeldig* varisjonar 1 produksjonsprosessen. Likefullt lar vi 
Original Wolff Dl forbli en rørkategori for seg, inntil 
malinger på flere rar kan dokumenter* at rørtypen faktisk er 
identisk med Lifesun S. 
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Side 36 

enkelte spektralt form-ulike rørkategoriene. Ut fra et 
overslag av usikkerheten i målingene (uer om dette i 
diskusjonsdelen pkt. 6) har en valgt en toleransegrense på 
15%, d.v.s. at sekundærtypen ikke får overstige 
primærkategoriens middelverdi for effektiv irradians med mer 
enn 15% i hvert av spektralområdene. 

x L J . I J . X V C x u n ^ c i . i t r j f i i «/^^v»*i IM« A .kwiu u c w x . i n c ; *. w 

symbolsk framstilt som et hierarki av noder og 
forbindelseslinjer. Nodene symboliserer rørkategorier. Nodene 
er plassert i nivåer 1..10, bestemt av nodenes effektive 
irradians, relativt til 0.30W/m2. Forbindelseslinjene er 
retningsangitt og peker på de nodene som kan tillates som 
alternativ. Noder som er markert med dobbeltring kan ikke nås 
fra andre steder i hierarkiet. For å finne fram til hvilke 
rortyper som kan tillates brukt (sekundærtyper), lokaliserer 
man først den noden som inkluderer primertypen (hovednoden). 
Alle rortyper i hovednoden kan benyttes i tillegg til side- og 
undernoder (med sine side- og undernoder, igjen) i pilenes 
retning. 

Rangeringsmetoden har innebygd den svakhet at måleusikkerheten 
gir rom for inntil 15 prosent sterkere rørtyper enn 
primcrtypen, noe som bryter med intensjonene for denne 
grupperingen. Ukritisk brukt kan systemet føre til at solarier 
med irradiansverdier nar opp not grenseverdiene, kan komme til 
å overstige grenseverdiene med opptil 15 prosent med 
alternativ rørtype. 

http://lj.ij.xv


SAMMENDRAG 

Nyerc eksperimenter og forhedrete innsamlingsmetoder har vist at seiv om tettheten 

av organismer i dyphavet er luv, så er samfunnene artsrike (høy diversilet). Den 

henliske fauna helar hovedsakelig av hevegelige ådselspisere (krabber, slangestjerner 

og Ilsk) og ulike former for filtrere og sedimonlspisere. Dominerende dyregrupper er 

børstemarker, krepsdyr og skjell. 

Litteratur viser at marine organismer er megct følsomme ovenfor endringcr i pH. 

Eksponering lii pH verdier lavere enn det som dyrene normalt lever under fører til 

markerte effekler både på reproduksjon, vekst og overleving. 

Skadelige effekler kan oppstå ved reduksjon på kun 0.2 pH-enheler ved at skall 

begynner å gå i oppløsning, og effekienc øker ved økende pH-reduksjon. Unge (små) 

•-divider er mindre tolerante enn eldre (store) individer. 

lor å hindre skade på marint miljø har U.S. Environmental Protection Agency 

anbefalt at maksimalt lillatt avvik i pH i åpne vannmasser ikke må overstige 

11.2 pH-enheter. 

Del påpekes i rapporten at datagrunnlaget er lite, og at det er gjennomført få Iangtids-

og livssyklusstudier. 

I bakgrunnsmaterialet for rapporten er det gill at injeksjon av CO2 vil selte opp en 

bunnslrøm med pH verdier Ira 4,5 til 6,5. Disse verdienc er langl lavere enn normal 

pH i sjøvann, og langt lavere enn grenseverdier for skadelige effekler. Del kan derfor 

forventes skadevirkninger på bunnfauna. 
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BAKGRUNN 
Ved høy-konsenlrcrl opplysning av C(>2 i sjøvann, vil sjøvannet bli tyngre. Fra et 

injeksjonspunkt vil det derfor kunne settes opp telthetsdrevet bunnslrøm som 

transporterer COT mut større havdyp. I denne bunnstrømmen vil det nær 

injeksjonspunktcl være sterkt redusert pH som gradvis øker igjen med dypet etter som 

del berikete vannet blandes med omkringliggende vann og evt. vekselvirker med 

CaCOi-rike sedimenter. 

I;ølgende pH-verdier er oppgitt som forvernet ved injeksjon: 

Dybde(m) Øvre grense Nedre grense 

200 (utslipp) 4.5 4.0 

500 5.5 4.5 

1000 6.0 5.0 

2000 6.5 5.5 

Dei er ikke niermere hesiemt hvor langs kysten en eventuell injeksjon vil kunne linne 

sted. Det er heler ikke antydet noe om arealer som vil bli berørt av den oppsatte 

bunnstrømmen. 

I. BUNNFAUNAI DYPHAVET 

Inndeling av fauna 

Dei er vanlig å inndele bentisk fauna i nrganismer som lever på sedimentet 

lepibenihos), de som lever på sedimentet og i tillegg i vannsøylen over sedimentet 

(bemhopelagisk). og de som lever nede i sedimentet (infauna). Fauna kan også 

inndeles etter størrelse (Valiela 1984) i grupper som: mikrofauna (3-45um), 

meiofauna (45-450 um) og makrofauna (større enn 450um). Bcgrepet megafauna 

bruke.s olle om Mørre dyr. som lever oppe på sedimentet og kan ohserveres med foto 

og langes med tral. Basert pa organismcncs evne til fri bevegelse deles de i 

bevegehge (erratc) og laslsillende (sessile) organismer (Gage & Tyler 1991). 

Dyregrupper 
Den err.iie del av megafaunaen dominercs av 'nippen pigghuder (Echinodennala). og 

i mindre grad av krepsdyr (Dccapoda) og bunnlevende fisk. Den sessile del av 

mcjMldunucn dominercs av svampcr (Ponfcra), hydroider. beniiske maneter, sjøfjsr 

og koraller iCoclenier.ua). mosdyr (Bryo/oa)og rankcføttinger(Bruchiopoda). 

M.ikri't.mri.H'n i d>ph.ivel er mindre kieni enn megafauna. men gruppen dominere», av 

rvr\i«'m.irkcr i lVlurucU' mm k.in uigiorv <'>til 7S >; av totalt mdiudanlall (Gage 

http://iCoclenier.ua
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& Tyler 1991). Deretter folger gruppone leddyr (Arthropoda) og bløtdyr (Mollusea). 

Blant leddyrene dominerer ulike typer krepsdyr (Crustacea, også inkludert 

Ainphipnda og i.sopoda), mens dominerende grupper blant bløtdyrcne er snegl 

(Gastropoda), muslinger og sandskjell (Bivalvia), og sjøtenner (Scaphopoda). 

Grupper av ormelignende organismer som Nemertina, Sipunculida og Pogonopfora er 

også tallrike. 

Gruppen meiofauna er mindre undersøkt enn makrofaunagruppen. Gruppen bestar av 

hade flereellede dyr og store eneellede organismer som Foraminifera. Svært lite er 

kjent om de mindre organismene (mikrofauna) i dyphavet. 

Kn god beskrivelse av fauna som generelt forekommcr i dyphavet og hvilke grupper 

av bentiske organismer som finnes er giu i Gage & Tyler (1991). Kunnskapen om 

fauna i dyphavet i norske farvann er mangelfull sammenlignet med tilgrensende 

grunlområder. En oversikt over organismegrupper funnet ved undersøkelser i norske 

farvann (Tabell I) viser at de Heste større grupper er representert. Innenfor hver av 

gruppene kan det være funnet et stort antall arter. El eksempel er inncn gruppen 

Ami>hipmlu der Buhl-Jensen (1986) fant 149 arter. 

launagruppene, som er rapportert å være dominerende, er sterkt avhengig av hvilken 

type redskap som er benyltet. I undersøkelser med trål pS dyp større enn 2000 m 

påviste Dahl ei al. (1976) flest individer i gruppene sjøpølser (Holothurioidea), 

børstemarker (Polychaela) og spolormer (Nematoda), mens bruk av epibentisk slede 

gav Hest individer av skjell (Bivalvia), og deretter fulgte børstemarker og sjøpølser. 

I ndersi.kelser har visi at ta. Ill* av artene funnel i den dype delen av Atlanterhavet 

vjr muslinger og sandskjell (Bivalvia), mens i meiobenlhos var spolormgruppcn 

i Nematoda) dominerende (Allen 1979). 

Beskrlvels* av samfunn I dyphavet 
Biomasse 

Biomassen av bentiske dyr langs Norskekysten og i Norskehavet er relativ høy 

Miumenlignel med andre havområder. Typiske verdier for v&lvckl av benthos i 

kvsin.i-re omrader er 50-100 g m-, mens de i Norskehavet er i størrelsen 1-50 g m-

iG.ij!i' A: Tyler IWI i B.1do mein og makrolaunacn viser aviagende biomasse med 

økende J\p. men trenden kan lorstyrres u\ geografiske lorskieller. Biomassen av 

snolormer I Nenulod.i) i Norskehavet er funnet i variere fra 1 til 7} mg C7mJ. og de 

høM-ste êr̂ lK•lv lorekom ved loten *\ konlinentalskramngen (Jensen I9XX) 
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Artsrikdom 
Tidligere mente man at dyphavet representerer el homogent miljø med liten variasjon 

nåde geografisk og tidsmessig, og dette ville favorisere få spesialiserte arter. Senere 

undersøkelsor har imidlertid vist al dyphavet hestar av dyresamfunn med stor 

artsrikdom (diversion). Som eksempel kan nevnes undcrsøkclser i NV Atlanteren 

hvi.r det totalt ble funnet nesten 1600 makrobenlhosartcr pa dyp ned til 30(10 ni 

(Gage&Tyler 1991). 

I Norskehavet gjennomførte Dahl et al. (1976) en større unders0ksl.se med mange 

typer tedskap. Deres konklusjon var at faunaen i dypbasscnget var fattig med fa arter, 

men rik med hensyn på tetthet av individer. Undcrsøkelsen viste også store 

variasjoner mellom geografiske områder, og kunne være forårsaket av 

produksjonsforhold i overflatelaget og på tilstøtcnde grunlområder. 

Reproduksjon og veksl 

Nye undcrsøkclser har visi al det eksisterer tydelige sesongmessige v.iriasjoncr i 

reproduksjon og følgelig sesongmessig rekruttering til fauna i dyphavet. Veksten til 

dyrene er ofl: langsom. men dette cr ikke en generell trend. Undersøkelser har visl at 

mange former for yngelpleie er utpreget, og al dyrene sjeldcn har pelagiske larver 

(Gage & Tyler 1991). 

http://unders0ksl.se


Tnbdl 1. I-'aunasiruppcr tunnet dypere enn 200m (Gage & Tylor 1991). Liltcralurrel'eranser gjelder 
orgnnismcr påvist \ imdersokelser langs Norskekysten og tilstiMende omrader. 
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Tabell I forts. launagrupper tunnel dypere enn 2()()m (Gage & Tylor 1991). I.iUeralurrcferanser 
gjelder orgamsnier påvist i undersokelser langs Norskekysten og i tilstittendi: omrader. 
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II. TÅLEGRENSER IDH) FOR MARINE ORrtANISMER 

Normal* pH forhold 
Normal variasjon i pH i sjtivann ved 35 "AM> er 7,8 • 8,2 (Knulzen 1981). Rc.spira.sjon 

kan fore ul al sjovanncls pH blir lavere, mens fotosyntese kan føre til en til.svarcnde 

hovere pH. Sjovanncis relaiivi konstante pH skyldes den gode bufferkapasiteten i 

lunets bikarnonalsystcmcl Forcnklcl kan systemet fremstilles som folgcndc likevekt 

(M-tclnlyre l"7X>. 

Hid • C l h o H j O h «=. H+ + HCOy » 2H + + C(h 2 " 

VVJ m>rnul pfl er boveddelen.iv kjrbnndioksyd tilstede som bikarbonatamoncr. Økt 

nllorsel .n karbondioksid torer ttl Oki wreinnholil op loleelig lavere pH 

http://Rc.spira.sjon
http://boveddelen.iv


II) 

Setydning av redusert pH. 
tin reduksjon i pH fører lii at sjøvannets kjemi endres, og likeveklen mellom 

forskjellige komplekse ioner og enkle metallioner forandres. Likeledes påvirkes 

oppløseligheten av forskjellige stoffer. Den kvantitative betydning av slike reaksjoner 

er imidlertid lite kjent, men i prinsippet påvirker de forhold som giftighet og 

akkumulering av metaller i organisk vev og næringskjeder (Knutzen 1981). 

Hffekter av redusert pH på marine organismer er studert i stort omfang for flora 

(hiide mikro- og makroalger), mens omfanget av faunaundersøkelser er begrenset. De 

fleste eksperimentelle undersøkelser (Tabell 2) er knyltel til organismer i 

grunlomriider, der økt respirasjon kan medføre lavere pH i vannmassene. 

ResulU:'ene (Tabell 2) synes å vise al en reduksjon i pH ned mol 7,5 medfører 

hegrensede effekfer. Del finnes imidlerlid eksemplcr på at effekter kan inntre ved 

luiyere pH. Oppløsning av skall og økt dødelighet hos skjell er observert for både 

perleøsters og sandskjell ved pH 7,6 (Kuwatani & Nishii 1969, Bamber 1987), 

Wickins (1984) fant også al den kritiske pH var høycre enn 7,5, og observerte både 

lap i vekten av skallet og økt innhold av magnesium i reker (Pendens monodon) ved 

pH 7.6. 

I pH intervallet 7,5 -7,0 er det påvisl unormal larveutvikling og økt dødelighet hos 

skjellarler som Mmenaria mercenaria og Crassosiiea virginica (Calabrese og Davis 

I9fi6l. 

Kn reduksjon i pH lii mellom 6 og 7 gir klare effekter for bløtdyr ved hl.a. redusert 

lilirering (Loosanoff & Tommers 1947, Bamber 1987), unormal larveutvikling og økt 

dodelighel (Calabrese & Davis 1966). Sjøvann med pH under 6,0 er blitt bruki 

eksperimentelt lii opptening av skallet til larver av hl.a. snegl og pigghuder 

(l>enmiiglon& Hadfield 1989). 

Mikroorganismer får sterkl redusert veksl ved pH lavere enn 6.5-5. og det samme er 

i.Helle for nukroalger (Tabell 2). Effekler på alger er lite relevant for reduksjon av 

pl 11 ilypvann, men viser samme trend som for manne dyr. 

t.fftkur på rgg og larver. 

Svømine.iktiviK-len og respirasjonen hos spermalo/oer (ra krakehollen Hrmitrairniu.i 

l>ul,lunimu\ er laveie ved pH 6,6 enn ved normal pr I lpH=K,2. Mila et al. 199(1) 

Akrvuli el al i I9X.M ohserverio redusert gamet respir,is|on hos hlaskiell tA1uilu\ 

i•/»/;>i ti.tr pH ».ir laure enn l.it 

http://ti.tr


'I a M l 2 I-.lkkk'i av u'tlnscrt pli pa marine orgauismer. 

Kritisk pl I 

liieen. olk'r tine redusert Itachrach & I.uccicardi H(>32> 

'.^..•Iithi .ph.Tid) 

I .avert delineate, mindre 
tifvegclig ug Mumping av celler Swift & Taylor 1966 

M;-ili.ii!i- Kulena 

Vi.-l-n hfiL-iturofiliN 

( r .ni . 'W/i 'n I ' i f . i ; " ' " " 

5(17, redusert vekst 

5tr% reduser! veksl 

Kei'usert filtrering og kortete 
apnings lid av skall 
f 'ttiKtna} hevegelse av skall 

Normal larve utvikling 
Oki dndehghet av unge (60 d.) 
økt divlehghct av larver (18 d.) 

Ok! voksen dødelighei 
Økt vekt lap. skyldt» skall 

Økte liirvenuirulitel 
Inni be ring av larve utvikling 
Redusert lane veksl 

øki lar vemorialilet 
Inhihering av larve utvikling 
Redusert lane vekst 

Vekttap av carapace 
økiinnholdav Mg 
Minket innhold av Sr 

6.75 
6.75 

Hutton&Zobell(l949) 

Zobell(l94n 

Loosanoff & Tommers (1947) 

Gaarder(l932) 
Bamber 1990 
Bamber 1990 

Kuwalani& Nishii (1969) 

Calbrese* Davis (1966) 

Bamber (1990) 

Calbrcse& Davis (1966) 

WickinS(198JI 

\t\hlu* nluht Hedusert gajnelrcspirasjon 7,6 Akberalietai.<19B5) 
økt hjertefrekvens <7.0 Schliepet(l955) 
Økt dtxlelighei 6.6 Bamber 1990 

1. t„ niptMln. u\»iiht Inhibenng av tudeinniak 7 0 Bamber (1987) 
Inhihering av skallveksl 7.0 

Redusering av soma 7.0 

økt ilullupplnmng 7.5 

) oriindiet adferd 6.0 

økt nKituIitet 6.1-6.4 

r,...' y.sl SkalloppliMniDg 5.0-6.0 Penninglon & Hadfiel 
l.m. lht-.m.h Skjllofpltuniog 5.0-6.0 
/, lu •„•,!.• n„ SkalloppUnnintf 5.0-6.0 

li."». rni,„i,ii Nedatt <v«trnmeakti vitet og Mitaetal (1990) 

; • - ' • ' " • " " " ' • • (eipiraijiwi hm ipermatozoa 6.6 

\..inhH,-M.t Økt rnxuliiet <6.7 Hopetal (1977) 

file:///t/hlu*
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ligg og larveutvikling hos skjellarlene M. mercenaria og C. virginiai ble redusert når 

pH var lavere enn henholdsvis 6,7 og 7,(1 (Calabrcse & Davis 1966). Normal 

larveutvikling hos flaløsters {Ostrea eclulis) er observert ned til pH 7,0 (Gaarder 

1932), men pavirkning over lengre lid (18 dager) kan øke dødelighetcn (Bamber 

199(1). 

Tijiwr I Hltekl av plI-variasjon pa utvikling av egg, overleving og vekst (%) hos larver av skjeltet 
Merecnaria mercenaria (Calabrcse & Davis 1966). 

Utviklingsstadier til dyrpåvirkcs både av økning og av reduksjon i pH i forhold til 

normaltilstanden. Gradvis reduksjon i pH til under 7.5 gav f.eks. markert reduksjon i 

utvikling av eggene til skjcllet M. mercenaria, mens yllerligere reduksjon gav 

redusert larveveksl og økt dødelighet (Fig. I). 

VJjekter på fødeopptak og vekst. 

Pumperaten hos voksne østers (Ostrea virginica ) reduseres ved reduksjon av pH. Ved 

pl I 4.25 var pumperalen bare ca. 109! av normal filtrering (Loosanoff & Tommers 

1947) Reduseret filtrering kan medføre al skjellene vil fa en lavere vekst (Winter 

WS7> 
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Bamher (19X7) fant inhihering av fødeopptak hos sandskjell (Venenipix deciixnta ) 

ved pH 7,0. Perleøstersen iPinaadafuscula ) fikk nedsatt vekst når pH hie holdt pii 

ca. 7,5. mens skjell i vann med pH 8 visle god vekst (Kuwatani & Nishii 1969). 

Effekt på overlevelse. 

Reduksjon i pH furer lii redusert overlevelse både for unge ng eldre individer. 

Kuwatani og Nishii (1969) fant oki dødelighel hos voksnc perleøsters (P.fucata) ved 

pH 7,48. Bamher (1987 og 1990) undersøkte Venerupis decussata og Mytilux edulis, 

og fant økt mortalitet ved henholdsvis pH 7,0 og pH 6,1 - 6,4. Små skjell av V. 

deaixxata påvirkes mer av lav pH enn store skjell (Bamher 1990). Kritisk pH lnr 

overlevelse hos Craxsoxuea xixax fant Bamher (l*/90) lii å være pH 6. Også 

planktoniske krepsdyr viser økt dødelighel ved reduksjon i pH, og lorAcartia tonxa 

er del blitt observert økt dødelighet ved pH 6,7 (Rose et al. 1977). 

Effekter på skall. 

Kalkholdige skall vil oppløses når pH reduscrcs noe under normaltilstanden. 

Prosessen skjer gradvis og er avhengig både av pH og av tid. Oppløsning av skall er 

observert hos perleøsters Pinctadafucata ved pH 7,6 (Kuawatani & Nishii 1969) og 

hos sandskjell Venenipix ilecusaia ved pH 7,5 (Bambcr 1990). Skalloppløsing er også 

observert hos reker ved pH < 7,6 (Wickins 1984). 

Prinsippet med oppløsing av skall ble benyttet av Penninglon og Hadficld (1989) som 

metode for a fjerne skall hos cvenebratlarver. Metoden går ut på å oppbevare larvene 

i surt vann pH 5-6, til skallet er borte og de indre organer kan dermed sluderes. 

Andre effekter 

Reduksjon i pH fører til forandring i åtferd hos marine organsimcr. Økt 

hjertefrekvens ble observert hos blåskjcll ved pH < 7,0 (Schlieper 1955). Loosanoff 

og Tommers (1947) observerte østersen O. virginica, og fant unormale bevegelscr 

ved pH 7,0 og lukking av skall ved pH 6,5. 

Sjøvannets kjemi påvirkes ved reduksjon i pH og kan føre til økning i mengde og 

giftighei av ulike stoffer. Teoretisk kan en reduksjon i pH f ra 8 til 7 medføre at den 

relative mengden av kobberioner øker fra I til 3095, og dette har følger både for 

hioukkulenng av av melaller og for giflighcHKnut7.cn 1981). 

Betydning av tidsaspekt 

Mange av de giennomførlc effektstudicr har foregått over relativt korte tidsrom (limer 

til dager) 1-angtid.svirkmnger av lav pH på marine organismcr er en viktig faktor med 

tanke p.i deponering av C"( )i i dyphavel. og likeledes spørsmålet om deponeringen 

skal lnrt'g.1 kontinuerlig eller over korlere penoder. 

http://giflighcHKnut7.cn


Bamher (I'MOi insane slore hla'skjell Myiilus eilulis for sjøvann med forskjellig grad 

av surliel (Hg. 2). Den lavesle pli (5,X) gav den raskesle dødelighelcn, og eller 15 

dager var dødeligheten 25',? og elter 3(1 dager lik 100 %. Skjell utsalt for pH 6,6 

hadde 10(1 'X overlcvclse eller 15 dager og XO V, etter 30 dager. 

Ligncndc resullaler ble funnet i studier av sandskjell (Venerupis decusata) av 

Barn her (19X7), som observerte økt dødelighct etter 8 dager ved pH 6,5. Lengre lids 

eksponering (< 30 dager) ved pH 7,55 førte til økt oppløsing av skallet (Fig. 3). 

\ 
PM 5 8 * 

25 30 

l-ijjur 2 (Ivcrlcvclsc l'i ) for siorc M. edulis ved fire pH nivåcr (Bambcr 1990). 

Konklusjon pH-effekter. 

I.ilteraiur viser at marine organismer er meget følsommc overfor endringer i pH. 

eksponering lii pH verdier lavere enn del som dyrene normalt lever under fører til 

markerte effekler bade pa reproduksjon, veksl og overleving. Effcklenc vil øke med 

økende reduksjon i pH (Fig. 3). 

Knut/en (I l)X 1) konkludene etter gjennomgang av litteratur al del var få bevis for 

skadelige effekler ved reduksjon på 0.5 lii 1.0 pH-cnheter. men han påpekte al 

datagrunnlaget var lite. og al del var gjennomført få langtids- og livssyklussiudier. 

ll.in påpekte imidlerlid også at enkcllc studiergav absolutt grunnlag for forsiktighei 

ved pil reduksjoner ut over 0.1 lii 0.2 pH-cnhcler. 

lnr å hindre skade på marint miljø har U.S. Environmental Protection Agency 

anhet.ilt ai maksimali lillall avvik i pH i åpnc vannmasscr ikke må overstige 0.2 pH-

enheier iF.IW l*>76) Perkins i 1476) salle 0.1 som grenseverdi for åpne farvann. men 

menle ,ii større svingninger burde akseptere* for produktive gruntområdcr og 

k\ sil.ir\ann 
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l eedmi ; inhibi ted , llr-sh weigh! 

infer io.', shell tjrowiii reduced . 

increasing i 

shell d issolu t ion 

ac t iv i ty supp re s sed , shel l 

of len closed, hyper -extens ion 

S0% or greater " lor ta l i ly 

(small ctanisl 

3 ~4 5 6 7 8 
pH 

I £ur .V Oppsummering av cffckicr av reduser! pil på sandskjcllct Venerupis decussata 

veil niindrc Clin 30 dagers eksponering (Ramber 1987). 

Ill Skadevirkninqer ved injeksjon i norske områder 
Forventedc skadcvirkninger ved injeksjon som seller opp en tclthetsdrevel bunnslrøm, 

sum transporterer CO2 mot større havdyp er som følger (ten Hallers-Tjabbes 1992): 

1. Forandring i pH eller surhet i sjøvann 

2. Dannelsc av C 0 2 "innsjøcr" 

3. Frigjøring av gass ( C 0 2 ) bobler som produserer sløy 

4. Turbiditctsstrømmcr av C( ) 2 

IXinnelsc av C 0 2 -innsjøer kan medføre en langvarig skadevirkning på dyrelivet i 

området al' - lier pH-slahililcten i "innsjøen". Frigjøring av gass vil produsere støy, 

som kiin pavirke akustisk kommunikasjon og orienlering av ulike marine organismcr. 

Stoy Ir.1 bobler vil også kunne skremme fisk bon Ira området, men delte vil ha lokal 

ellekl Turbiditctsstrømmcr vil kunne skape pulser av vertikal vannbcvegelsc av 

vanntiuvser med lav pH Dette vil ha innvirkntng i najrområdene over beriket 

bunnslrøm eller innsjø. 

Mo\ed\ek.icn 1 denne rapporten er lagi pa effekler av redusert pH pj marin 

buniil.iuii.i I bakgrunnsmaterialet for rapporten er det oppgin al pM verdier som \t! 

!• -:»-V.-11 iii.- \i-i.l deponering a\ CO; 1 dvph,i\el ul v.irc mellom 4.0 og fi.S tw-il 

iniek\|.':iv»te.l <21"' nn og pa 2IMH> 111 ilvpi DINV verdicne er langt lavere enn del M-rn 
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ma helrakles sum grenseverdier for skadelige virkninger. Det mi derfor konkluderes 

al en eventuell injeksjon vil medføre skadevirkninger pi fauna. 

Del ma papekes al fa sludier av pH-effekler er gjennomført pi dypvannsarler. Det er 

imidlertid liten grunn til a tro at dyphavsarter er mur tolerante ovenfor pH endringcr 

enn gruntvannsarler, da de er tilpasset svært stabile pH forhold. 

IV Reduksjon av skadevirkninger 
De nevnte skadevirkningene pi det biologiske miljø vil kunne reduseres om 

injeksjonen medfører en mindre reduksjon i pH enn forutsatt her. Ut fra konklusjonen 

om al marine organismcr tåler svært liten leduksjon i pH (< 0,2-0,5 ), må det derfor 

fortitsetles at pH i vannstrømmen vcd bunncn blir høycre enn 7,5 - 7,8. Som tidligerc 

nevnt vil skadevirkningene avhenge både av surhetsgrad og tidsrom for påvirkning. 

Dersom organismene utsettes for redusert pH i 30 til 40 dager må reduksjonen i pH 

være mindre (pH > 7,X) for å unngå skade. Ved eksponering over kortcre tid (1-5 

dager) kan sannsynligvis lavere pH (pH > 7,5) aksepteres. 

V Folsomme områder 
Spesielt lølsomme områder må vurderes ul fra om områdene er særlig viktig å 

uppretlholde eller om området er spesielt følsomt ovenfor pH endringcr. Områdene 

kan vare relatert til generelle miljøvemhensyn eller til økonomisk bctydning for 

Norge. Del sisle gjelder spesiell for fiskerier (gyteområder og fiskevandringcr). 

liner vir kjennskap er ingen områder langs kysten av Norgc dypere 200 m foreslått 

regulert ul fra miljøvemhensyn. Vi har heller ikkc grunnlag ul fra faunasammen-

seliung a hevde al bestemte områder vil være mcr følsom enn andre områder. 

Ilere liskeartcr gyier dypere enn 200 m, og cggcnc kan være følsomme for endringcr 

i pM. Lange (A/c/vu molva) er av slor økonomisk bctydning i Norgc. Den er mcsl 

lallnk mellom Sladt og Vesterålen, og den gyter i tidsramme) april til juni på 100 -

M«) m dyp i en sjøtempcralur på ft-10 grader. Eggene svever like over bunn og 

klekkes eller ca 10 døgn (Pelhon 19X5). 

Kveite iM/yir>j,'/rmH> hipi»>i(li>SMi.\) gylcr vcd norskekysten på 300-700 m dyp. cnlen 

i gionei pa havbunnen eller i f jordene. Gyling foregår i lidsrommei desember lii mai. 

men med hovcdiyngUc pi senvinlcren. Eggene gyies pi eller nær bunn. men stiger 

oppover i vannrruvsene oller gyling iPilhon 1'JX.S). 
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Flere viktige fiskeslag foretar vandringer dypere enn 100-300 m. Fisk vil mest 

sannsynlig unnvike områder med lav pH, men vi har ikke funnet referanser som kan 

smtte eller avkrefte dette. Hvilke reaksjon fisk vil få er avhengig av hvilke areal og 

dybdeintervall som påvirkesav den oppsalte bunnstrømmen. 

VI Fare for permanente skadevirkninqer 
Effekter på marint liv er knyttet til forandringer i både biologisk og fysisk miljø som 

målte skje som følge av en injeksjon. Dersom en forutsetter at eventuell 

skadevirkning kun rammer biologisk miljø, så vil delte sannsynligvis være en 

tidsbegrenset effekt. Kolnniserings- og rekrulleringsmekanismcr til bunndyr vil over 

lid resultere i nyetablering av dyregrupper i området. Det er karakteristisk for 

dyplevende organismer at ulike former for yngelplcie er utbredt og at antall avkom er 

lavi. Rekolonisering til områder vil derfor skje over tid, men det aktuelle tidrommel 

er vanskelig å forutsi. Eksperimenter i Atlanterhavet har vist at dersom fauna fjernes 

Ira et område, så er 3 til 5 år ikke tilstrekkelig for at samfunnet skal returnere til 

opprinnelig form (Grassle & Morse-Porteus 19S7). 

Etablering av biologiske samfunn i dypel er sterkt knyttet til sedimentets 

sammensetning og beskaffenhet. Sedimentet fungere både som skjerm mot prcdatorcr 

og som føde ved at de fleste dyphavsdyr henter føden direkte fra scdimentoverflaten 

(Gage & Tyler 1991). En permanent forandring av sedimentet vil derfor medføre 

permanent forandring av biologiske miljø. I praksis vil dette si at etablerte biologiske 

samfunn vil kunne forsvinne, men de vil sannsynligvis bli erstatte! av andre 

ari.ssammensctninger over tid. 

Den faktiske skadevirkning en bunnstrøm med lav pH vil fa på det biologiske og 

lysiske miljø vil avhenge av geografisk og biologisk omfang av effektene. Dersom 

delte skal vurderes må vi vite mcr om den bunnstrømmen injeksjonen vil sette opp. 

både med hensyn til geografisk spredning og areal, og med hensyn lii tidsaspektet. 
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