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NOTAT 

 

Revurderet bruttoliste for høfdedepotet og udvalgte fokusstoffer til un-
dersøgelse af forureningen øst for depotet 

 
Revurderet bruttoliste 

Bruttolisten over hvilke stoffer, der ses i høfdedepotet er revurderet på bag-
grund af møde mellem Freddy Petersen, Niras, ElsaVoldbjerg, Cheminova og 
Monica Køhrsen, Ringkjøbing Amt. 

Listen omfatter nu de stoffer, som er påvist i depotet eller som vurderes poten-
tielt at kunne findes i små mængder, men som der ikke er analyseret for. 

Bruttolisten har cadmium som et potentielt stof. Der er stor fokus på cadmium i 
vandmiljøet, stoffet er blandt andet et prioriteret stof under vandrammedirektivet 
og er uønsket i vandmiljøet. Da stoffet findes som urenhed i mange råvarer og 
produkter, kan det ikke udelukkes, at det findes i små mængder i depotet. Det 
foreslås derfor, at der tages 1 prøve i et hotspot i selve depotet samt eventuelt i 
et hot-spot ved den gl. losseplads til analyse for cadmium.  

Det skal bemærkes, at bruttolisten også indeholder en liste over stoffer, som 
IKKE er relevante for høfdedepotet. Det er dels en lang række stoffer, som der 
er analyseret for eller som det er vurderet ikke vil forekomme i depotet i bety-
dende mængde, for eksempel hvis stoffet er ustabilt. 

Udvalgte fokusstoffer til undersøgelser af forureningen øst for depotet 

Nedenstående stoffer er udvalgt som fokusstoffer til undersøgelse af forurenin-
gens spredning i Cheminovahullet, Engarealerne, banegrave og lagunesøerne. 
Baggrunden for udvælgelsen fremgår af et særskilt notat (EVS). 

Stofferne er sat op med angivelse af stoffets vandkvalitetskrav (salt) og kort-
tidsvandkvalitetskrav.  

NB: Der er angivet de relevante stoffer. Ved udførelse af analyserne vil der dog 
kunne ses en lang række øvrige forbindelser. Laboratoriet bør kun angive øvri-
ge stoffer, såfremt de er tilstede.  



 

 Side 2 

 
 

P1- og P2-forbindelser 

Stofferne er nedbrydningsforbindelser og/eller mellemprodukter fra produktio-
nen af ethylparathion, methylparathion, malathion og andre organofosfater. 

 VKK 
ug/l 

K-VKK 
ug/l 

Dgr. Cheminova 
ug/l 

Dgr. Steins 
ug/l 

EP1 100 200 

MP1 

Cheminova udfører p.t. suppl. 
undersøgelser for at fastsætte 

VKK – anslås < 10 
100 200 

EP2-syre 4 420 100 200 

MP2-syre 20 290 100 200 

Med fed: Fastsættes endeligt.  

 

Triestre 

Evt. andre tristre vil fremgå af chromatogrammet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
I parentes: Datagrundlaget er ikke godt nok til at fastsætte et egentligt VKK. Der er angivet 
bedste bud ud fra de data der haves. 

Organofosfater 

Eventuelt andre organofosfater vil fremgå af chromatogrammet. 

 

 

 

 
Med fed: Fastsættes endeligt 

 VKK 
ug/l 

K-VKK 
ug/l 

Dgr. Cheminova 
ug/l 

Dgr. Steins 
ug/l 

1. MOOSPS (1) (120) 5 5 

2. EOOSPS (2) (220) 5 5 

3. EOOSPO (10) (1.300) 5 5 

4. EOOOPS (10) (1.500) 5 5 

5. EOOOPO 60 6.000 5 5 

6. MOOOPS (10) (1.800) 5 5 

7. EEMOOSPO (50) (5.100) 5 5 

8. MOOSPO (240) (24.000) 5 5 

9. MMEOOSPS (6) (620) 5 5 

10. EEMOOSPS (2) (250) 5 5 

11. EEMOOOPS (10) (1.600) 5 5 

12. MMEOOOPS (1) (120) 5 5 

 VKK 
ug/l 

K-VKK 
ug/l 

Dgr. Cheminova 
ug/l 

Dgr. Steins 
ug/l 

Ethylparathion 0,0003 0,03 0,1 0,005 ? 

Methylparathion 0,009 0,03 1 0,005 ? 

Malathion (fyf) 0,001 0,02 0,5 0,005 ? 

Ethylsulfotep 0,0002 0,02 ? 0,005 ? 



 

 Side 3 

 
 

Herbicider mv. 

Eventuelt andre forbindelser i denne stofgruppe vil fremgå af chromatogram-
met. 

 

 

 

 

 

 VKK 
ug/l 

K-VKK 
ug/l 

Dgr. Cheminova 
ug/l 

Dgr. Steins 
ug/l 

MCPA 20 - Ca. 100 ? 

Mechlorprop 0,1 - Ca. 100 ? 

Dichlorprop 0,02 - Ca. 100 0,01 

4-Cl-2-cresol 5 - 300 1 


