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Region Midtjylland har i de seneeste måneder udført prøveboringer i giftdepotet for at finde de bedst egnede placeringer af tre forsøgsfelter. Pressefoto: Region Midtjylland.

Af Benny Gade
gade@bergske.dk

HARBOØRE TANGE: Regi-
on Midtjylland planlægger et 
borgermøde i Thyborøn i ju-
ni måned, hvor der bliver ori-
enteret om, hvad der nu bli-
ver sat i værk ved giftdepotet 
Høfde 42.

Sammen med Miljøstyrel-
sen starter nemlig en række 
demonstrationsforsøg, der 
først slutter med udgangen 
af  2013. De skal vise, om man 
nu har fundet den rigtige me-
tode til at oprense giftdepotet, 
så den årelange, miljøsag nu 
endelig kan sluttes. Hvis me-
toden viser sig effektiv, kan 
den også anvendes andre ste-
der i verden, så derfor har de 
indledende forsøg stor bevå-
genhed i flere andre lande.

Arbejdet begynder nu
Arbejdet begynder allerede 
nu umiddelbart efter påske, 
hvor der vil blive aktivitet ved 

stranden ved Høfde 42. Indled-
ningen til de nye forsøg er, at 
der skal bankes høje spuns-
jern eller jernvægge 14 meter 
ned i jorden. På den måde bli-
ver giftdepotet opdelt i en ræk-
ke forsøgsfelter.

Region Midtjylland har si-
den efteråret arbejdet inten-
sivt med at forberede demon-
strationsforsøg i stor skala 
ved giftdepotet.

Indledende boringer
De seneste måneder er der 
gennemført en række indle-
dende boringer i depotet for at 
sikre, at forsøgsfelterne place-
res korrekt. Nu skal de første, 
tre forsøgsfelter anlægges, og 
arbejdet ventes at gå i gang al-
lerede i denne uge. Hvert felt 
vil få en størrelse på cirka 100 
kvadratmeter.

Formålet er at teste, om en 
stærk, basisk væske vil være 
i stand til at uskadeliggøre de 
giftstoffer, der findes i giftde-
potet. Forsøgene vil foregå 

bag indhegning i den nye ræk-
ke forsøgsfelter.

Åbne kar
Konstruktionen af  områderne 
ved hjælp af  de lange spuns-
vægge gør, at der dannes tre, 
åbne »kar«. Når væggene ban-

kes ned i 14 meters dybe, når 
de ned i et naturskabt, tykt ler-
lag, som giften ikke kan træn-
ge igennem. På den måde bli-
ver der skabt bådee vægge og 
en bund på det åbne »kar«, der 
vil være fyldt med forurenet 
jord. Hvert felt giver optimale 

betingelser for at teste, om me-
toden med »basisk hydrolyse« 
kan løse de udfordringer, der 
findes ved Høfde 42.

Anlægsarbejde slut til maj
Anlægsarbejdet ventes afslut-
tet ved udgangen af  maj må-
ned, hvorefter Region Midt-
jylland går i gang med at til-
sætte natronlud i forsøgsfe-
sterterne. En vigtig del af  for-
søgene er at finde ud af, hvor-
dan natronlud på bedste mu-
lig vis kommer i kontakt med 
giftstofferne, så de nedbrydes 
bedst muligt.

De betaler
Hele projektet hedder North-
PestClean og koster op mod 12 
millioner kroner. Pengene be-
tales i fællesskab af  EU, Mil-
jøstyrelsen samt Region Mid-
jylland.

EU betaler halvdelen af  ud-
gifterne, medens Mijløstyrel-
sen og Region Midtjyllands 
deles om resten.

Borgermøde om oprensning
I de kommende uger starter de indledende forsøg, der skal vise, om giftdepotet Høfde 42 kan renses op.

Giftdepotet ved Høfde 42 opstod, da Cheminova i årene 1957-
1962 fik tilladelse til at deponere kemisk affald i klitterne.

I 1960’erne gennemførte staten en stor, landsdækkende 
kemikalieindsamling, som også blev deponeret på stedet.

I starten af 1970’erne blev alt synligt affald fjernet 
og depotet dækket med et asfaltlag.

Asfalten blev senere ødelagt, så i starten af 1980’erne 
blev al forurening ned til grundvandsspejlet fjernet.

I 2006 blev den resterende forurening indkapslet med 
spunsvægge for at hindre en udsivning til Vesterhavet.

De nuværende spunsvægge er dimensioneret til at holde i 15 
år, hvilket giver tid til at finde en varig løsning på problemet.
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Læs mere om oprensningen 
ved høfde 42 på den 
offi cielle hjemmeside.

Giftdepotet ved høfde 42 
rummer mange forskellige 
former for gifte.

Skønsmæssigt vurderes 
depotet at rumme op 
mod 270 ton gifte, hvoraf 
hovedparten er parathion.

Inden giftdepotet blev 
indkapsles, viste undersøgelser, 
at udsivende gift kunne spores 
14 kilometer syd for depotet 
og ind i Nissum Bredning.
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