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FOKUS HAVSMILJÖN

Hur farlig är dumpad
ammunition?
Tusentals ton ammunition har dumpats på svensk havs-
botten. Det mesta dumpades av krigförande länder under
världskrigen, men även svenska Försvarsmakten har dum-
pat ammunition. Numera är dumpning till havs förbjuden,
men frågan hur vår havsmiljö påverkas av den redan dum-
pade ammunitionen kvarstår. Faran för marina organis-
mer av de svenska dumpningarna har nyligen studerats i
en avhandling från Göteborgs universitet.

Under 1940-, 50- och 60-talen dumpade Försvarsmakten
ammunition. På den tiden saknades destruktionsanläggningar
och dumpning var ett snabbt och enkelt sätt att bli av med den
överblivna och opålitliga ammunitionen. I Sverige har ammuni-
tion dumpats på 25 platser i havet, både på väst- och ostkusten.
Dumpning har också skett i nedlagda gruvor och i flera svenska
insjöar såsom Vänern, Vättern och Mälaren. Den totala mäng-
den ammunition som dumpats av Försvarsmakten bedöms vara
6 500 ton. Ammunitionen består av metaller och explosiva äm-
nen, framför allt 2,4,6-trinitrotoluen, även kallad trotyl eller TNT.

Rester från världskrigen
Utöver den ammunition som Sverige dumpat finns ett okänt
antal, troligtvis omkring hundra tusen, minor i Östersjön och
Västerhavet som lades ut av krigförande länder under första och
andra världskriget. Den brittiska mina som påträffades i Göte-
borgs hamn i december 2005 innehöll hela 115 kg amatol (tro-
tyl blandat med ammoniumnitrat). Enligt Försvarsmakten ut-
gör dessa sjöminor inte någon fara för fartyg som passerar ovanför
dem, men däremot kan risker i samband med undervattens-
arbeten, ankring och dykning inte uteslutas.

Miljörisker?
Men utgör den dumpade ammunitionen någon fara för vatten-
levande organismer? Allt eftersom metallhöljena rostar sönder
kommer giftiga ämnen att läcka ut från ammunitionen. I ett 5-
årigt doktorandprojekt, som initierats av Försvarsmakten, har
miljöriskerna med den dumpade ammunitionen studerats.

Trotylen löser sig ganska bra i vatten och kan orsaka dödlighet
av fisk och ryggradslösa djur i halter ned till omkring 1 mg/l.
Avhandlingen visade att spridning och effekter av trotyl på vatten-
levande organismer framför allt avgörs av miljöförhållanden vid
dumpningsplatserna. Om ammunitionen har begravs under fin-
korningt sediment på havsbotten är det mindre risk för att giftiga
ämnen sprids och orsakar skada för organismer som lever i den
fria vattenmassan, till exempel fisk. Däremot kan trotylen och
vissa av dess nedbrytningsprodukter orsaka skada på känsliga
djur som lever i bottensedimenten. Läckaget av trotyl kommer
att gå snabbare från bottnar med grövre sediment. Men vid så-
dana bottnar är vanligtvis också bottenströmmarna starkare och
detta leder till att de giftiga ämnena späds ut. Risken för organis-
mer som lever i den fria vattenmassan bedöms därför vara liten.

Kemiska stridsmedel
Utöver dumpning av ”vanlig ammunition” har nästan 200 000
ton kemiska stridsmedel dumpats i Östersjön och Skagerrak.
Dumpningen av kemiska stridsmedel, som t.ex. senapsgas och
arsenikföreningar, utfördes av segrarmakterna i andra världskri-
get för att nedrusta Tyskland. De kemiska stridsmedlen utgör en
direkt hälsofara för yrkesfiskare som får upp senapsgasbomber i
bottentrålare. Kunskapen är i stort sett obefintlig när det gäller
effekter av de kemiska stridsmedlen i havsmiljön. I dagsläget sker
ingen övervakning av dumpningsområdena, utan andra havs-
relaterade miljöproblem som t.ex. övergödning bedöms utgöra
ett större hot mot havsmiljön.

Bilden visar en artillerigranat som är delad på mitten. Sprängämnet
omges av ett hölje av stållegering. Denna granathalva innehåller
1.1 kg trotyl.
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