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Side 1 

-- NOTAT 

 
Bruttoliste over relevante parametre for høfdedepotet 

Bruttolisten indeholder en liste over alle de stoffer, der er detekteret i perio-
den 2000 og frem. Desuden er der tilføjet en række stoffer, som ud fra 
litteraturviden om nedbrydningsveje eller fra gamle undersøgelser /1/ 
potentielt vil kunne være tilstede i depotet. Det vil være relevant i et par 
enkelte repræsentative prøver fra selve depotet at få eftervist om disse 
stoffer rent faktisk er tilstede i depotet. 

Desuden er der et faneblad med ”udgåede stoffer”, som er stoffer der er 
analyseret for og som ikke er fundet. 

Bruttolisten kan anvendes som overblik over hvilke stofforbindelser der fin-
des i depotet og til at sammensætte forskellige analysepakker alt efter 
formålet med analyserne. 

En parameterliste er vedlagt som bilag. Nedenfor gennemgås stofgrupperne 
summarisk. 

Fosforinsekticider 

Der er fundet 6 fosforinsekticider i depotet hvoraf parathion, methylparathion 
og malathion (fyfanon) findes i de største koncentrationer. DEPAT, fensul-
fothion og ethion er fundet i lave koncentrationer. 

Følgende stoffer er der analyseret for, men de er ikke fundet: pirimiphos 
(ethyl + methyl), dimethoat, fenitrothion (novathion), azinphos (ethyl + 
methyl), diazinon, mevinphos.  

Følgende stoffer er produceret af Cheminova, men så vidt vides efter 1965 
hvorfor de ikke er relevante for høfdedepotet: DMPAT,  chlorpyrifos, chlor-
mephos, diethoat, mecarbam, formothion, terbufos. 

Fosforinsekticider, analoger 

Parathion kan omdannes (biologisk og/eller kemisk) til bl.a. paraoxon, ami-
no-ethylparathion og des-ethylparathion. Der findes tilsvarende processer 
sted for methylparathion og malathion. Flere af disse omlejrede forbindelser 
er ikke letnedbrydelige og flere er lige så giftige som udgangsstofferne. De 
er derfor lige så relevante som fosforinsekticiderne. 

Ethylsulfotep dannes ved nedbrydning af parathion. Stoffet produceres også 
som insekticid, men så vidt vides ikke af Cheminova. 



 

Ud fra litteraturviden om nedbrydningsveje er der tilføjet 3 stoffer til denne 
gruppe, som må formodes er tilstede i depotet.  

Fosforinsekticider, mono- di- og triestre. 

Ved nedbrydning af fosforinsekticiderne danne en lang række forskellige 
estre. Der er identificeret i alt 23 forbindelser.  

På gl. grund er der tidligere /1/ analyseret og fundet yderligere 8 forbindel-
ser, der med en vis sandsynlighed også vil kunne findes i depotet. 

Fosforinsekticider, diverse nedbrydningsprodukter 

Der er identificeret en lang række forbindelser, der så vides primært er rela-
terede til nedbrydning af fosforinsekticider. Bl.a. svovlforbindelser og phenol-
forbindelser. 

Ud over den gruppe, som der er analyseret for fra 2000 og frem er der 5 
stoffer, som litteraturen angiver som nedbrydningsprodukter og/eller som tid-
ligere er fundet i høfdedepotet /1/. Disse stoffer må derfor formodes også at 
være tilstede i dag. 

Herbicider (klorfenoxysyrer og –estre) 

Der er detekteret 4 herbicider, MCPA i størst koncentration. 

Klorcresoler, klorfenoler (primært herbicidnedbrydning) 

Der er detekteret 3 klorcresoler. Der er tidligere /1/ detekteret yderligere 3 
klorcresoler, der derfor må formodes stadig er tilstede i depotet. 

Desuden er der detekteret 4 klorfenoler. På Gl. grund er der tidligere /1/ fun-
det 2 klorfenoler, der ud fra deres struktur potentielt også kan være tilstede i 
høfdedepotet. 

Phenoxyeddikesyrer o. lign (primært herbicidnedbrydning) 

Der er angivet 5 forbindelser, som tidligere /1/ er fundet i depotet eller som 
litteraturen angiver som et nedbrydningsprodukt af herbiciderne. Stofferne 
må derfor formodes at kunne findes i depotet. 

Herbicider, diverse nedbrydningsprodukter 

Ud over 5 stoffer der er detekteret efter 2000 angiver litteraturen 6 forbindel-
ser, som nedbrydningsprodukter af herbiciderne. Enkelte er tidligere /1/ fun-
det på Gl. grund og stofferne kan derfor potentielt være i depotet. 

 

 



 

Pesticider, øvrige 

Ud over fosforinsekticiderne og herbiciderne er der detekteret 3 pesticidfor-
bindelser: DNOC, dinoseb og ethylenthiourea. 

Der er analyseret for en bred pakke af gl. pesticider. Der er således en lang 
række af stoffer der vides ikke findes i depotet. Se fanebladet ”udgåede stof-
fer”. 

Opløsningsmidler 

Der er analyseret og fundet en lang række opløsningsmidler, nogle klorere-
de. 

Metaller 

Kviksølv og arsen er fundet i depotet. Desuden vil cadmium potentielt kunne 
være tilstede, da det er/har været en urenhed i mange produkter. Der er stor 
fokus på cadmium i forhold til vandmiljøet, det er bl.a. et prioriteret stof i 
vandrammedirektivet. Det vil derfor være relevant at få afklaret, om det fin-
des i depotet. 
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/1/ Rapport over kemiske stoffer fundet på og omkring Cheminova, Ringkjø-
bing Amtskommune, marts 1984. 


