
Notat  

C:\DOCUME~1\TMVFL\LOKALE~1\Temp\H.Notes.Data\~1975153.doc 

Rådgivende ingeniører 
og planlæggere A/S 

NIRAS 
Åboulevarden 80 
Postboks 615 
DK-8100 Århus C 

Telefon 8732 3232 
Fax 8732 3200 
E-mail niras@niras.dk 

CVR-nr. 37295728 
Tilsluttet F.R.I 

 

 

 
 
 
Ringkjøbing Amt 
 
 
HØFDE 42, HARBOØRE TANGE 
 
Estimat af udsivning af kviksølv 
 
 
8. september 2004 
 
 
 

1. Indledning 
I dette notat estimeres udsivningen af kviksølv til Vesterhavet fra de-
potresterne ved høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange. 

Udsivningen af kviksølv anvendes i vurderinger af risikoen for plante- 
og dyrelivet i Vesterhavet. 

De historiske, forureningsmæssige og hydrauliske forhold ved høfde-
depotet er beskrevet i rapporten: ”Supplerende forureningsundersøgel-
ser, Høfde 42, Harboøre Tange, Ringkjøbing Amt, 14. juni 2004 /1/, 
hvortil der henvises for baggrundsinformation. 

2. Metode 
I /1/ er det vist, at nettonedbøren over området medfører en grund-
vandsstrømning ved høfdedepotet, som langt overvejende foregår i 
retning mod havet og nettoudstrømningen på de 4 årstider, er estime-
ret. 

Som led i forureningsundersøgelserne på lokaliteten er der i 1981 og i 
foråret 2004 foretaget analyse for kviksølv af filtrerede vandprøver 
udtaget i den centrale del af høfdedepotet og i retning mod Vesterha-
vet. Resultaterne for samtlige filtrerede prøver, som er analyseret for 
kviksølv som led i undersøgelserne ved høfdedepotet, fremgår af bilag 
1. I modsætning hertil indeholder bilag 5 i /1/ såvel resultater fra fil-
trerede som ufiltrerede prøver. Estimatet af udsivningen er udeluk-
kende baseret på resultater fra filtrerede prøver, da det partikulært 
bundne kviksølv, som ligeledes medregnes i ikke-filtrerede prøver, 
ikke er mobilt i et omfang, så det kan føres med nettoudstrømningen 
til Vesterhavet. 
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Det antages desuden, at den opløste, mobile del af kviksølvet i grund-
vandet i høfdedepotet (repræsenteret ved de filtrerede prøver) føres 
med nettoudstrømningen til Vesterhavet. Under denne udstrømning 
sker der en væsentlig fortynding med havvand, hvorved de opløste 
niveauer af kviksølv mellem høfdedepotet og havet reduceres, jf. /1/. 
Da der ikke regnes med nedbrydning eller udfældning af kviksølv 
under transporten mod havet, estimeres fluxen af kviksølv mod havet 
ved produktet af nettoudstrømningen og koncentrationen i grundvan-
det centralt i høfdedepotet. 

I estimatet af udsivningen anno 2004 er det ligeledes valgt at se bort 
fra resultaterne af kviksølvanalyserne udført i 1981 umiddelbart efter 
bortgravningen af dele af høfdedepotet. Dette valg begrundes i, at 
udvaskningen af kviksølv må forventes at have været væsentligt større 
umiddelbart efter bortgravningsaktiviteterne end i dag, 23 år senere, jf. 
/2/. Dette underbygges endvidere af Ringkjøbing Amts analyser af 
kviksølvindholdet i blåmuslinger indsamlet i havet ud for høfdedepo-
tet jf. figur 1. 
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Figur 1: Kviksølvindhold i muslinger. Monitering udført af Ringkjø-
bing Amt  

2.1 Estimat af nettoudstrømning 
Nettoudstrømningen over en 300 meter lang kyststrækning henholds-
vis over og under det indskudte lerlag er estimeret for de 4 årstider. 
Dette er gjort i /1/, hvortil der henvises. 

2.2 Estimat af den opløste koncentration 
Der er foretaget estimater af den gennemsnitlige opløste koncentration 
af kviksølv over en 300 meter lang kyststrækning henholdsvis over og 
under det indskudte lerlag. Endvidere er der - for at afspejle usikker-
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hederne - opstillet det, der antages at være høje, mellem og lave esti-
mater: 

• Der er foretaget 3 kontureringer af de målte niveauer af kvik-
sølv over og under det indskudte lerlag (høj, mellem og lav), 
jf. bilag 2 og 3. 

• Forureningsniveauet i områderne mellem konturlinierne er sat 
til middelværdien af de 2 nærmeste konturer. Indenfor den in-
derste kontur er forureningsniveauet sat lig med middelværdi-
en af den højest målte Hg-koncentration og konturlinien, der 
afgrænser delområdet. 

• Der er valgt en beregningsstrækning på 300 meter parallelt 
med kysten gennem høfdedepotet fra omtrent uforurenet om-
råde mod nordnordøst til omtrent uforurenet område mod syd-
sydvest, jf. bilag 2 og 3. 
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Uden spuns 
o Ud fra konturlinierne er delstrækninger af den 300 me-

ter strækning tilskrevet et gennemsnitligt forurenings-
niveau af kviksølv, se bilag 2 for et eksempel. 

o Ud fra længden af delstrækningerne og det tilskrevne 
forureningsniveau er der beregnet en gennemsnitlig 
koncentration af opløst kviksølv langs hele den 300 
meter lange strækning parallelt med kysten, eksempel 
på bilag 2. 

Med spuns 
o De viste spunsscenarier i /1/ bilag 17 er lagt over de 

konturerede forureningsniveauer, og bidraget fra foru-
rening indenfor spunsen er sat lig med nul.  

o Ud fra konturlinierne er delstrækninger af den 300 me-
ter strækning uden for spunsen tilskrevet et gennem-
snitligt forureningsniveau af kviksølv. Herefter er den 
samlede gennemsnitlige koncentration langs hele den 
300 meter strækning beregnet. 

• De beregnede gennemsnitlige koncentrationer langs hele den 
300 meter lange strækning over og under det indskudte lerlag 
er herefter multipliceret med den estimerede nettoudstrømning 
over eller under det indskudte lerlag. Herved fås fluxen af 
kviksølv til Vesterhavet på de forskellige årstider. Bidragene 
fra over og under det indskudte lerlag er summeret. 

3. Resultater  
Resultaterne af de udarbejdede estimater fremgår af tabel 3.1 – 3.2. 

Spuns-scenarium  Uden 
spuns 

A B C D E F 

Længde (m)  0 592 550 507 449 387 321 

Over indskudt lerlag Lav  0,025 0 0 0 0 0 0,025 

 Mellem 0,042 0 0 0 0 0 0,038 

 Høj 0,078 0 0 0 0,003 0,004 0,047 

Under indskudt lerlag Lav  0,006 0 0 0,001 0,002 0,002 0,005 

 Mellem 0,007 0 0 0,001 0,002 0,002 0,005 

 Høj 0,009 0 0 0,002 0,003 0,004 0,006 

 
Tabel 3.1: Gennemsnitlige koncentrationer af kviksølv i udstrøm-
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mende vand over og under det indskudte lerlag med og uden spuns 
A-F (mg/l). 

Spuns-
scenarium 

 Unden 
spuns 

A B C D E F 

Længde (m)  0 592 550 507 449 387 321 

Kviksølv Lav  0,7 0,0 0,0 0,008 0,02 0,02 0,7 

 Mellem 1 0,0 0,0 0,01 0,02 0,02 1 

 Høj 2 0,0 0,0 0,02 0,1 0,1 1 

 
Tabel 3.2: Flux af kviksølv til Vesterhavet med og uden spuns A-F 
(kg/år). 
 

Som nævnt anvendes resultaterne i tabel 3.1 og 3.2 i beregninger 
og vurderinger af, hvilken risiko udsivning fra høfdepotet udgør for 
Vesterhavet. 
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boøre Tange, Afsluttende undersøgelser, CowiConsult for 
Miljøstyrelsen, September 1981 
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