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OPRENSNING 
Om kort tid vil Region Midtjylland , Miljøstyrelsen og EU sætte gang i et demonstrationsprojekt, NorthPestClean, mod 
den stærkt giftige forurening ved Høfde 42 på den jyske vestkyst. Der er tale om en ny oprensningsmetode kaldet in situ 
basisk hydrolyse, som skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at nedbryde det Bladan, som siden 2006 
har ligget inddæmmet imellem nogle jernvægge 6-10 meter under jorden på Høfde 42 .  
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Natronlud skal rense giftdepot 
Den giftige forurening ved Cheminova, der har Aarhus Universitet som storaktionær, skal nu renses 

Af Benny Gade gade@bergske.dk 
RØNLAND: Om kort tid vil den stærkt giftige forurening ved Høfde 42 på Harboøre Tange måske møde sin overmand i 
form af en ny oprensningsmetode kaldet in situ basisk hydrolyse.  
Et stort anlagt demonstrationsprojekt, NorthPestClean, skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at 
nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 2006 har ligget inddæmmet imellem nogle jernvægge 6-10 meter 
under jorden på Høfde 42 . Parathion er også kendt som bladan. Projektet gennemføres af Region Midtjylland med støtte 
fra Miljøstyrelsen og EU.  
 
 
Testceller  
Princippet i forsøgene er at lave nogle testceller på ca. 100 kvadratmeter, som først drænes for grundvand og derefter 
fyldes op med natronlud, indtil PH-værdien ligger på 12.  
Testcellerne står i nogle måneder, mens natronluden nedbryder parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er 
vandopløselige og derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk renseanlæg.  
»Demonstrationsforsøget løber i perioden 2011-2013, og hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, 
siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»For det første kan metoden danne grundlag for en politisk beslutning om at fjerne giftdepotet under Høfde 42 . Men 
også andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Han forventer derfor, at der vil være rift om en metode, der både er effektiv, relativt billig at udføre, skånsom, miljøvenlig 
og baseret på et velkendt stof, nemlig natronlud.  
 
 
Udfordringerne  
»Vi har allerede vist, at vi kan få basisk hydrolyse til at fungere i selve høfdedepotet. Projektet NorthPestClean skal nu 
dokumentere, hvor effektiv metoden vil være ved en fuldskala oprensning. En af hovedudfordringerne er at forbedre 
kontakten mellem natronluden og de giftige kemikalier nede i jorden, men det har vi nogle gode bud på«, forklarer 
regionens projektleder, biolog og Ph. D. Morten Bondgaard.  
I forbindelse med forsøgene bliver der sat skilte op i området omkring Høfde 42 , så forbipasserende kan følge med.  
NorthPestClean har et budget på 12 mio. kroner. Halvdelen betales af EU, mens Miljøstyrelsen og Region Midtjylland 
deles om det resterende beløb.  
 
 
GIFTDEPOTET  
Giftdepotet på tangen er etableret fuldt lovligt. Cheminova deponerede kemisk affald i årene 1957-1962. Senere 
deponere staten indsamlet giftaffald samme sted.  
I 1970' erne blev alt synligt affald fjernet og depotet dækket med et asfaltlag. En storm ødelagde senere asfalten.  
I starten af 1980' erne fjernedes al forurening ned til grundvandsspejlet. 25 år senere slog en storm igen hul på depotet.  
I 2006 blev depotet indkapslet med jernspunsvægge, som indtil videre holder depotet tæt.  
Den nuværende løsning kan holde i cirka 15 år. Inden da skal der findes en varig løsning på forureningen.  
{ { { { {.  
 

Billedtekst: Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Johan 
Gadegaard 
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Høfde 42 : Syre skal fjerne gift 
Giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange er måske snart fortid. ... Men nu kan et dansk projekt ved hjælp af syren 
natronlud være enden på giftdepotet, fortæller biolog ved Region Midtjylland , Morten Bondgaard, som er med i projektet. 
... EU støtter med seks millionerProjektet hedder NorthPestClean og har et budget på 12 millioner kroner, hvoraf EU 
fiansierer halvdelen. Morten Bondgaard håber, projektet vil kunne opnå så stor en succes, at man også kan bruge 
metoden ved andre forurenede steder rundt om i verden.  
(Dette er et uddrag) 
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Natronlud skal rense giftdepot 
Kemikalierne i giftdepotet Høfte 42 kan måske vaskes og renses op ved hjælp af natronlud.  
Det vurderer Miljøstyrelsen og Region Midtjylland , som i det nye år starter et demonstrationsprojekt, NorthPestClean.  
Det skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 
2006 har ligget inddæmmet i depotet.  
 
 
Kan bruges andre steder  
Forsøg i laboratoriet viser, at natronlud nedbryder parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og 
derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk renseanlæg.  
»Hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets 
rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»Andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Du kan læse mere om projektet i dagens avis.  
Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Benny Gade..  
 

Klik her for at åbne originalartiklen  
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Natronlud skal rense giftdepot 

Af Benny Gade gade@bergske.dk 
RØNLAND: Om kort tid vil den stærkt giftige forurening ved Høfde 42 på Harboøre Tange måske møde sin overmand i 
form af en ny oprensningsmetode kaldet in situ basisk hydrolyse.  
Et stort anlagt demonstrationsprojekt, NorthPest-Clean, skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at 
nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 2006 har ligget inddæmmet imellem nogle jernvægge 6-10 meter 
under jorden på Høfde 42 . Parathion er også kendt som bladan. Projektet gennemføres af Region Midtjylland med støtte 
fra Miljøstyrelsen og EU.  
Princippet i forsøgene er at lave nogle testceller på ca. 100 kvadratmeter, som først drænes for grundvand og derefter 
fyldes op med natronlud, indtil PH-værdien ligger på 12. Testcellerne står i nogle måneder, mens natronluden nedbryder 
parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk 
renseanlæg.  
»Demonstrationsforsøget løber i perioden 2011-2013, og hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, 
siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»For det første kan metoden danne grundlag for en politisk beslutning om at fjerne giftdepotet under Høfde 42 . Men 
også andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Han forventer derfor, at der vil være rift om en metode, der både er effektiv, relativt billig at udføre, skånsom, miljøvenlig 
og baseret på et velkendt stof, nemlig natronlud.  
 
 
Udfordringerne  
»Vi har allerede vist, at vi kan få basisk hydrolyse til at fungere i selve høfdedepotet.  
Projektet NorthPest-Clean skal nu dokumentere, hvor effektiv metoden vil være ved en fuldskala oprensning. En af 
hovedudfordringerne er at forbedre kontakten mellem natronluden og de giftige kemikalier nede i jorden, men det har vi 
nogle gode bud på«, forklarer regionens projektleder, biolog og Ph. D. Morten Bondgaard.  
I forbindelse med forsøgene bliver der sat skilte op i området omkring Høfde 42 , så forbipasserende kan følge med.  
NorthPestClean har et budget på 12 mio. kroner.  
Halvdelen betales af EU, mens Miljøstyrelsen og Region Midtjylland deles om det resterende beløb.  
 
 
GIFTDEPOTET  
Giftdepotet på tangen er etableret fuldt lovligt. Cheminova deponerede kemisk affald i årene 1957-1962. Senere 
deponere staten indsamlet giftaffald samme sted.  
I 1970' erne blev alt synligt affald fjernet og depotet dækket med et asfaltlag. En storm ødelagde senere asfalten.  
I starten af 1980' erne fjernedes al forurening ned til grundvandsspejlet. 25 år senere slog en storm igen hul på depotet.  
I 2006 blev depotet indkapslet med jernspunsvægge, som indtil videre holder depotet tæt.  
Den nuværende løsning kan holde i cirka 15 år. Inden da skal der findes en varig løsning på forureningen.  
 

Billedtekst: Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Johan 
Gadegaard. 
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Natronlud skal rense giftdepot 
Kemikalierne i giftdepotet Høfte 42 kan måske vaskes og renses op ved hjælp af natronlud.  
Det vurderer Miljøstyrelsen og Region Midtjylland , som i det nye år starter et demonstrationsprojekt, NorthPestClean.  
Det skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 
2006 har ligget inddæmmet i depotet.  
 
 
Kan bruges andre steder  
Forsøg i laboratoriet viser, at natronlud nedbryder parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og 
derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk renseanlæg.  
»Hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets 
rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»Andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Du kan læse mere om projektet i dagens avis.  
Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Benny Gade..  
 

Klik her for at åbne originalartiklen  
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DagbladetRingSkjern.dk (Dagbladet Ringkøbing-Skjern) | 19.11.2010   | 151 ord | artikel-id: e24d1fc2 

Natronlud skal rense giftdepot 
Kemikalierne i giftdepotet Høfte 42 kan måske vaskes og renses op ved hjælp af natronlud.  
Det vurderer Miljøstyrelsen og Region Midtjylland , som i det nye år starter et demonstrationsprojekt, NorthPestClean.  
Det skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 
2006 har ligget inddæmmet i depotet.  
 
 
Kan bruges andre steder  
Forsøg i laboratoriet viser, at natronlud nedbryder parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og 
derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk renseanlæg.  
»Hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets 
rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»Andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Du kan læse mere om projektet i dagens avis.  
Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Benny Gade..  
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Natronlud skal rense giftdepot 
Kemikalierne i giftdepotet Høfte 42 kan måske vaskes og renses op ved hjælp af natronlud.  
Det vurderer Miljøstyrelsen og Region Midtjylland , som i det nye år starter et demonstrationsprojekt, NorthPestClean.  
Det skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 
2006 har ligget inddæmmet i depotet.  
 
 
Kan bruges andre steder  
Forsøg i laboratoriet viser, at natronlud nedbryder parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og 
derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk renseanlæg.  
»Hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets 
rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»Andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Du kan læse mere om projektet i dagens avis.  
Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Benny Gade..  
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Dagbladet-Holstebro-Struer.dk | 19.11.2010   | 151 ord | artikel-id: e24d1f8c 

Natronlud skal rense giftdepot 
Kemikalierne i giftdepotet Høfte 42 kan måske vaskes og renses op ved hjælp af natronlud.  
Det vurderer Miljøstyrelsen og Region Midtjylland , som i det nye år starter et demonstrationsprojekt, NorthPestClean.  
Det skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 
2006 har ligget inddæmmet i depotet.  
 
 
Kan bruges andre steder  
Forsøg i laboratoriet viser, at natronlud nedbryder parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og 
derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk renseanlæg.  
»Hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets 
rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»Andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Du kan læse mere om projektet i dagens avis.  
Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Benny Gade..  
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Natronlud skal rense giftdepot 

Af Benny Gade gade@bergske.dk 
RØNLAND: Om kort tid vil den stærkt giftige forurening ved Høfde 42 på Harboøre Tange måske møde sin overmand i 
form af en ny oprensningsmetode kaldet in situ basisk hydrolyse.  
Et stort anlagt demonstrationsprojekt, NorthPest-Clean, skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at 
nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 2006 har ligget inddæmmet imellem nogle jernvægge 6-10 meter 
under jorden på Høfde 42 . Parathion er også kendt som bladan. Projektet gennemføres af Region Midtjylland med støtte 
fra Miljøstyrelsen og EU.  
Princippet i forsøgene er at lave nogle testceller på ca. 100 kvadratmeter, som først drænes for grundvand og derefter 
fyldes op med natronlud, indtil PH-værdien ligger på 12. Testcellerne står i nogle måneder, mens natronluden nedbryder 
parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk 
renseanlæg.  
»Demonstrationsforsøget løber i perioden 2011-2013, og hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, 
siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»For det første kan metoden danne grundlag for en politisk beslutning om at fjerne giftdepotet under Høfde 42 . Men 
også andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Han forventer derfor, at der vil være rift om en metode, der både er effektiv, relativt billig at udføre, skånsom, miljøvenlig 
og baseret på et velkendt stof, nemlig natronlud.  
 
 
Udfordringerne  
»Vi har allerede vist, at vi kan få basisk hydrolyse til at fungere i selve høfdedepotet.  
Projektet NorthPest-Clean skal nu dokumentere, hvor effektiv metoden vil være ved en fuldskala oprensning. En af 
hovedudfordringerne er at forbedre kontakten mellem natronluden og de giftige kemikalier nede i jorden, men det har vi 
nogle gode bud på«, forklarer regionens projektleder, biolog og Ph. D. Morten Bondgaard.  
I forbindelse med forsøgene bliver der sat skilte op i området omkring Høfde 42 , så forbipasserende kan følge med.  
NorthPestClean har et budget på 12 mio. kroner.  
Halvdelen betales af EU, mens Miljøstyrelsen og Region Midtjylland deles om det resterende beløb.  
 
 
GIFTDEPOTET  
Giftdepotet på tangen er etableret fuldt lovligt. Cheminova deponerede kemisk affald i årene 1957-1962. Senere 
deponere staten indsamlet giftaffald samme sted.  
I 1970' erne blev alt synligt affald fjernet og depotet dækket med et asfaltlag. En storm ødelagde senere asfalten.  
I starten af 1980' erne fjernedes al forurening ned til grundvandsspejlet. 25 år senere slog en storm igen hul på depotet.  
I 2006 blev depotet indkapslet med jernspunsvægge, som indtil videre holder depotet tæt.  
Den nuværende løsning kan holde i cirka 15 år. Inden da skal der findes en varig løsning på forureningen.  
 

Billedtekst: Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Johan 
Gadegaard. 
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Natronlud skal rense giftdepot 
Kemikalierne i giftdepotet Høfte 42 kan måske vaskes og renses op ved hjælp af natronlud.  
Det vurderer Miljøstyrelsen og Region Midtjylland , som i det nye år starter et demonstrationsprojekt, NorthPestClean.  
Det skal vise, hvor effektivt det vil være at bruge natronlud til at nedbryde det stærkt giftige stof Parathion, som siden 
2006 har ligget inddæmmet i depotet.  
 
 
Kan bruges andre steder  
Forsøg i laboratoriet viser, at natronlud nedbryder parathionen til to langt mindre farlige stoffer, som er vandopløselige og 
derfor kan pumpes op og behandles i et biologisk renseanlæg.  
»Hvis det går som forventet, har metoden store perspektiver«, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets 
rådgivende udvalg for regional udvikling.  
»Andre steder både i Danmark og i udlandet ligger lignende forureningsdepoter og truer fremtidens miljø«, siger Gert 
Schou.  
Du kan læse mere om projektet i dagens avis.  
Giftdepotet på høfde 42 er inddæmmet, men nu skal de giftige stoffer også fjernes. Arkivfoto: Benny Gade..  
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Udbud: Rådgivning vedr. jordforurening Region Midtjylland ønsker tilbud 
på rådgivning vedr. afværgemetode ved Høfde 42  
Region Midtjylland har udbudt opgaven med teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførsel af 
demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 .  
(Dette er et uddrag) 
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Udbud: Rådgivning vedr. jordforurening Region Midtjylland ønsker tilbud 
på rådgivning vedr. afværgemetode ved Høfde 42  
Region Midtjylland har udbudt opgaven med teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførsel af 
demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 .  
(Dette er et uddrag) 
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Udbud: Arbejde ved Høfde 42 , Lemvig 
Region Midtjylland ønsker tilbud på etablering af testceller med spunsjern ved depot ved Høfde 42 , LemvigRegion 
Midtjylland har udbudt opgaven med etablering af 3 til 4 stk. ca. 10 x 10 m testceller bestående af nedbragte spunsjern 
med låsetætning samt 2 til 6 stk. lodrette stålrør Ø 2 m i det spunsafgrænsede område i depot ved Høfde 42 på 
Harboøre Tange. Testcellerne skal anvendes i et udviklingsprojekt "NorthPestClean" for afklaring af aktuelle 
oprensningsmetoder ved høfdedepotet. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder ved høfdedepotet:* I alt ca. 140 
lbm. fri stålspunsindfatning med tætnede spunslåse til dybde ca. 14 m omfattende en sammenhængende 3-cellet 
indfatning og en separat enkelt-cellet indfatning. * 2-6 stk. Ø 2 m stålrør nedrammet i høfdedepotet til dybde ca. 14 m. * 
Sandoverdækning og tæt membran af bentonitmåtte på testcelleareal. * Faciliteter i form af container til mandskab og 
opmagasinering under udførelse af udviklingsprojektet. * Indhegning og etablering af køreveje for udførelse af 
udviklingsprojektet. tøtte  
(Dette er et uddrag) 
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Udbud: Arbejde ved Høfde 42 , Lemvig 
Region Midtjylland ønsker tilbud på etablering af testceller med spunsjern ved depot ved Høfde 42 , LemvigRegion 
Midtjylland har udbudt opgaven med etablering af 3 til 4 stk. ca. 10 x 10 m testceller bestående af nedbragte spunsjern 
med låsetætning samt 2 til 6 stk. lodrette stålrør Ø 2 m i det spunsafgrænsede område i depot ved Høfde 42 på 
Harboøre Tange. Testcellerne skal anvendes i et udviklingsprojekt "NorthPestClean" for afklaring af aktuelle 
oprensningsmetoder ved høfdedepotet. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder ved høfdedepotet:* I alt ca. 140 
lbm. fri stålspunsindfatning med tætnede spunslåse til dybde ca. 14 m omfattende en sammenhængende 3-cellet 
indfatning og en separat enkelt-cellet indfatning. * 2-6 stk. Ø 2 m stålrør nedrammet i høfdedepotet til dybde ca. 14 m. * 
Sandoverdækning og tæt membran af bentonitmåtte på testcelleareal. * Faciliteter i form af container til mandskab og 
opmagasinering under udførelse af udviklingsprojektet. * Indhegning og etablering af køreveje for udførelse af 
udviklingsprojektet. tøtte  
(Dette er et uddrag) 
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