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1 Indledning 

Denne rapport er udarbejdet for Ringkjøbing Amt af NIRAS Rådgi-
vende ingeniører og planlæggere A/S. 

Nærværende rapport præsenterer og behandler feltarbejde og analyse-
resultater udført i perioden ultimo marts til maj 2005. Endvidere op-
stilles afsluttende er række anbefalinger til videregående aktiviteter på 
Knopper Enge.  

Den centrale del af Knopper Enge er afgrænset mod vest af det såkald-
te ”Cheminovahul” og mod øst af lagunesøerne samt en forbindelses-
kanal mellem de to lagunesøer. Den sydlige lagunesø omtales også 
som Harboøre Fjord og den nordlige lagunesø som Thyborøn Fjord. 
Beliggenheden af Knopper Enge fremgår af oversigtskort i figur 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.1: Oversigtskort 

 
1.1 BAGGRUND 

En tidligere undersøgelse i ”Cheminovahullet” og på Knopper Enge 
udført i 2001 har påvist jord- og grundvandsforurening med kemiske 
forbindelser, som hovedsageligt er relateret til Cheminovas produktion 
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af pesticider. /1-4/. I sommeren 2001 nedlagde Fødevaredirektoratet 
fiskeriforbud for hele området på Harboøre Tange, herunder for bane-
grave og lagunesøer ved Knopper Enge.  

I efteråret 2003 indgik Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en aftale 
med henblik på at forhindre en fortsat udsivning fra depotresterne til 
Vesterhavet. Som led i aftalen indgik ligeledes en undersøgelse af 
forureningsforholdene i ”Cheminovahullet” og på Knopper Enge. 

Der er endvidere i 2004 og 2005 udarbejdet en række oplæg til under-
søgelse af forureningsforholdene i ”Cheminovahullet” og på Knopper 
Enge samt tilhørende recipienter. /5-7/. Som recipienter opfattes i 
denne forbindelse banegravene langs med den gamle landevej til Thy-
borøn, grøfter og nor på Knopper Enge samt lagunesøerne (Harboøre 
og Thyborøn fjorde).  

I et oplæg af 4. januar /7/ beskrives tre forskellige strategier i forhold 
til at vurdere, om forureningen i ”Cheminovahullet” og på Knopper 
Enge kan medføre en uacceptabel påvirkning af miljøet i områdets 
recipienter. Den endelige strategi for risikovurdering blev ikke fast-
lagt. 

I forbindelse med en supplerende undersøgelse uden for selve depot-
resterne ved Høfde 42 er der udført en selvstændig undersøgelse af 
forureningsforholdene i ”Cheminovahullet”. Oplæg til undersøgelse af 
”Cheminovahullet” fremgår af /8/ og resultaterne fra undersøgelse 
præsenteret og behandlet i en foreløbig rapport, som er fremsendt til 
kommentering i Taskforcen.  

Det er således besluttet af Taskforcen, at forureningsforholdene på 
Knopper Enge samt tilhørende recipienter skal vurderes i en separat 
undersøgelse.  

Da Knopper Enge er udlagt som EU fuglebeskyttelsesområde såvel 
som Ramsar område er det af hensyn til fuglenes yngletid ikke muligt 
at udføre borearbejde i perioden fra den 1. april til 1. juli. Ringkjøbing 
Amt besluttede derfor, at et indledende borearbejde skulle udføres 
inden udgangen af marts 2005.   

De gennemførte aktiviteter er således ikke udført som led i et samlet 
undersøgelsesprogram for Knopper Enge samt tilhørende recipienter. 

1.2 FORMÅL 

Det overordnede formål med de supplerende undersøgelser på Knop-
per Enge er at belyse, hvorvidt forureningskomponenter spredt med 
grundvandet fra høfdedepotet/”Cheminovahullet” og/eller fra punkt-
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kilder langs/ved Knoppervej kan medføre en uacceptabel belastning af 
miljøet på Knopper Enge samt tilhørende recipienter. 

Det overordnede formål kan opdeles i en række delformål: 

1. At indhente supplerende viden om områdets overordnede geolo-
giske opbygning. 

2. At belyse forureningsforhold langs tidligere spildevandslednin-
ger ved Knopper vej og ved den tidligere kommunale losseplads. 

3. At belyse om opløst forurening spredes fra ”Cheminovahullet” 
og ind under Knopper Enge. 

4. At give en indledende afgræsning af forureningen i de terrænnæ-
re grundvandsmagasiner på selve Knopper Enge for en række 
udvalgte kemiske stoffer. 

5. At vurdere om forurenet grundvand kan sive ud i nor og grøfter 
på overfladevand på Knopper Enge samt lagunesøerne.  

6. At monitere kvaliteten af overfladevandet i banegravene, på 
Knopper Enge og i lagunseøerne. 

Undersøgelsesaktiviteterne, som afrapporteres i nærværende dokument, 
skal bidrage til at opfylde delformålene 1, 2, 3, 4 og 5. 

Det skal endvidere fremhæves, at den udførte undersøgelse ikke har til 
formål at tilvejebringe supplerende data i forhold til at beskrive dels po-
tentialeforholdene i de sekundære grundvandsmagasiner på Knopper 
Enge og dels vandudvekslingen mellem de sekundære magasiner og om-
rådets recipienter.  
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2 Undersøgelsesforløb 

 
Undersøgelserne blev indledt med tre parallelle aktiviteter: 

1. Der blev udarbejdet en opdateret historisk redegørelse for Knopper 
Enge med henblik på at tilvejebringe et overblik over tidligere un-
dersøgelsesresultater samt identificere evt. andre kilder til forure-
ning. Resultaterne herfra fremgår af nedenstående kapitel 3.  

2. Identifikation af de mest kritiske forureningskomponenter i og 
omkring Knopper Enge samt opstilling af analyseprogram for 
vandprøver i samråd med Cheminova og Ringkjøbing Amt. Det 
resulterende analyseprogram fremgår af kapitel 4. 

3. Indledende udtagning af vandprøver fra samtlige eksisterende bo-
ringer på Knopper Enge.  

Der er etableret følgende boringer: 

• Filtersatte boringer etableret med Unimog øst for banegravene 
ud for ”Cheminovahullet” til supplering af grundlaget for be-
skrivelsen af den geologiske opbygning samt belysning af for-
ureningsniveau i de sekundære magasiner. 

• Filtersatte boringer etableret med Unimog langs med Knop-
pervej på Knoppe Enge til supplering af grundlaget for beskri-
velsen af de grundvandshydrauliske forhold samt belysning af 
forureningsniveau i de sekundære magasiner. 

• Korte filtersatte håndboringer placeret langs med Knoppervej 
til belysning af forureningsniveau i det øvre sekundære maga-
sin. 

• Korte filtersatte håndboringer placeret til belysning af forure-
ningsudbredelsen omkring mulige hotspots ved den tidligere 
kommunale losseplads og på Knopper Enge. 

• Korte filtersatte håndboringer placeret til belysning af forure-
ningsniveau på den mere centrale del af Knopper Enge svaren-
de til en placering væsentligt nedstrøms for den kommunale 
losseplads og ”Cheminovahullet”. 

 

Indledende aktiviteter 

Udførelse af boringer 
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Der er gennemført et antal målinger af vandstanden i en række bane-
grave og forbindelseskanalen mellem lagunesøerne. Endvidere er der 
nedpresset sedimentoptagere i de to banegrave beliggende umiddel-
bart øst for ”Cheminovahullet” med henblik på at belyse dybden af 
gravene samt koten for oversiden af det indskudte ler-/gytjelag.  

 

Øvrige feltundersøgelser  
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3 Historisk redegørelse 

Knopper Enge er mod vest afgrænset af de såkaldte banegrave, som 
ligger langs den tidligere landevej til Thyborøn. Mod øst er Knopper 
Enge afgrænset af lagunesøerne samt den såkaldte forbindelseskanal.  

Knopper Enge er i tidens løb blevet forurenet fra flere kilder, bl.a.: 

• Siden etablering af nedsivningsanlægget for urenset slamhol-
digt spildevand i en klitgryde ved Høfde 42 i 1953 er der fore-
gået en spredning af forureningskomponenter med såvel over-
fladevand som grundvand fra ”Cheminovahullet” til henholds-
vis banegrave og Knopper Enge.  

• I 1960´erne er der sket en række brud (og/eller lækage) på 
Cheminovas spildevandsledninger, som har ledt giftigt spilde-
vand fra virksomheden til Vesterhavet. Brudene har primært 
fundet sted langs Knoppervej. Sådanne spildsteder kan stedvis 
have medført egentlige punktkilder for forurening af Knopper 
Enge, ligesom det vides at et grøftesystem umiddelbart nord 
for Knoppervej er blevet markant forurenet. 

• I tilknytning til den offentlige losseplads beliggende ved 
Knoppervej er der påvist høje forureningskoncentrationer i 
grundvandet. Lossepladsen medfører en forureningspåvirkning 
med stoffer, som ikke hidrører fra Cheminovas produktion i 
1950 og 1960´erne. 

• Ved en række lejligheder er der sket en spredning af kviksølv 
fra Gl. Fabrik i forbindelse med henholdsvis egentlige eksplo-
sioner og ved vindbåren spredning af pulverblandinger opma-
gasineret på udearealer. Spredning har medført en diffus foru-
rening med kviksølv i et større område. 

Cheminovas nuværende og gamle fabriksarealer, som er beliggende 
på østsiden af Thyborøn og Harboøre Fjorde (omtales også som lagu-
nesøerne) er begge massivt forurenede. Det er ikke afklaret om en 
grundvandsbåren forurening fra disse arealer kan spredes i retning af 
lagunesøerne. 
 
Der er ved udarbejdelsen af den historiske redegørelse taget udgangs-
punkt i relevant sagsmateriale hos Ringkjøbing Amt bl.a. Høfde 42-
sagen og sager vedrørende Cheminovas nuværende og tidligere pro-
duktionsarealer. Cheminovas tekniske arkiv indeholder ikke gamle 
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sagsakter fra den aktuelle periode. Endvidere har NIRAS interviewet 
en lokal person, som er født på Knopper Enge i 1940´erne. 
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4 Udpegning af kritiske stoffer 

4.1 GRUNDVAND 

Som en indledende aktivitet i undersøgelsesforløbet, er der opstillet et 
analyseprogram, som sikrer, at undersøgelsen dækker de relevante 
stoffer med hensyn til spredning med grundvandet og mulig påvirk-
ning af recipienter i området. For en ordens skyld bør nævnes, at ana-
lyseprogrammet ikke indeholder forureningsparametre, som er speci-
fikke for den tidligere kommunale losseplads. 

Der er i samarbejde mellem Ringkjøbing Amt, Cheminova og NIRAS 
udarbejdet en bruttoliste med de kemiske forbindelser, som kan for-
ventes at forekomme i den grundvandsbårne forurening, jf. bilag 9.  

De mest kritiske forureningskomponenter er efterfølgende identifice-
ret på basis af kendte stofkoncentrationer i grundvand og overflade-
vand i området, gældende og potentielle vandkvalitetskrav for over-
fladevand, opløselighed, nedbrydelighed og mulig dannelse af pro-
blematiske nedbrydningsprodukter. 

De herved identificerede potentielt kritiske stoffer fremgår af Tabel 
4.1 

Parameter CAS Nr. Stofgruppe 

Ethyl-parathion (EP3) 56-38-2 Færdigvare, Organofosfat  

Ethyl-sulfotep 3.689-24-5 Mellemprodukt, organofosfat 

EP-2 syre  5.871-17-0 Mellem- og nedbrydningsprodukt, 
organofosfat 

MP2-syre; EP1; MP1 112-77-8; 298-06-6; 
756-80-9 

Mellem- og nedbrydningsprodukt, 
organofosfat 

MCPA 94-74-6 Hormonmiddel 

4-Cl-2-cresol 1.570-64-5 Mellemprodukt og nedbrydningspro-
dukt af hormonmiddel (MCPA) 

Triestre (ikke de mest kriti-
ske) 

 Nedbrydningsprodukter af organofos-
fater 

Kviksølv  7.439-97-6  

Arsen   

 
Tabel 4.1: Potentielt kritiske stoffer i udsivningen fra "Cheminovahullet" 

På basis af Tabel 4.1 er der udvalgt indikatorparametre, som karakterise-
rer grundvandsforureningen og som vurderes at være velegnet til at af-
grænse forureningsudbredelsen. Indikatorparametrene skal afspejle stof-

Potentielt kritiske stoffer 

Indikatorparametre 



 

  11 

grupper, som forefindes forrest i forureningsfanen eller som kan ”sive” 
ud i grøfter, norene, søer og lagunesøer i forureningsfanerne.  

Indikatorparametrene er således udvalgt med henblik på: 

• At kortlægge udbredelsen af potentielt kritiske stoffer. 

• At reducere analyseomfang og -omkostninger. 

• At opnå en praktisk fordeling af det nødvendige analysearbejde 
mellem Cheminovas laboratorium og Steins Laboratorium.  

 Analyseprogrammet indeholder således følgende indikatorparametre: 

• MP1, EP1, MP2-syre og P2-syre (alle vandprøver) 

• Triestre (udvalgte vandprøver) 

• Færdigvarerne parathion, methylparathion og malathion samt 
stofferne ethylsulfotep og aminoparathion (udvalgte vandprøver) 

• Chlorphenoxypakke med stoffer relateret til hormonmidler (ud-
valgte vandprøver) 

• Kviksølv (udvalgte vandprøver) 

• Arsen (udvalgte vandprøver) 

Som udgangspunkt har det været planlagt at analysere for indhold af 
ovennævnte indikatorparametre i to tempi. Cheminovas spildevands-
laboratorium har således udført en indledende screening for udvalgte 
indikatorparametre. På baggrund af de indledende analyseresultater 
var det herefter planen, at Ringkjøbing Amt, Cheminova og NIRAS i 
fællesskab skulle udvælge et mindre antal vandprøver til analyse for 
udvalgte indikatorparametre hos Steins Laboratorium.  

Det har af praktiske årsager ikke været muligt at udføre den sidste 
analyserunde inden for afleveringsfristen for nærværende afrapporte-
ring. De udtagne vandprøver er således kun analyseret af Cheminovas 
spildevandslaboratorium i henhold til en indledende screening.  

Cheminovas spildevandslaboratorium har analyseret vandprøver med 
detektionsgrænser, som er angivet i nedenstående Fejl! Henvisningskil-
de ikke fundet..  

 

 

 

Udførte analyser 

Laboratorievalg 



 

12 
 

Stofgruppe Cheminova 

Detektionsgrænse 
(µg/l)  

Triestre  1-2 

Færdigvarer m.v. : 

-Parathion 

-Methyl-parathion 

-Malathion 

-Ethy-lsulfotep 

-Amino-parathion 

 

 

 

1-2 

MP1 og MP2-syre    100 

EP1 og EP2-syre                       100 

 
Tabel 4.2: Detektionsgrænser for Cheminovas spildevandslaboratorium  

4.2 JORD 

Der er ikke planlagt udført analyser af forureningsindhold i jordprøver 
i forbindelse med den indledende undersøgelse.  
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5 Udførte undersøgelser 

5.1 BOREARBEJDE 

5.1.1 Maskinboringer 
I perioden fra 21. marts til den 22. marts 2005 blev der etableret 6 
boringer med Unimog. I boringerne VK33, VK34, VK35, VK36 og 
VK37 er der etableret 1 meter filterinterval henholdsvis over og under 
et indskudt ler-/gytjelag. I boring VK38 er der kun etableret et meter 
filterinterval under det indskudte ler-/gytjelag.  

Der er endvidere etableret et filterinterval ca. 0-1 m.u.t. i boringerne 
VK33, VK34 og VK35, som er placeret umiddelbart øst for banegra-
vene. Filteret under det indskudte ler-/gytjelag benævnt A; filteret 
umiddelbart over ler-/gytjelaget er benævnt B og filteret fra 0-1 m.u.t. 
er benævnt C. 

Boringsplaceringer fremgår af bilag 1. Borejournaler med jordlagsbe-
skrivelse, angivelse af tegn på forekomst af forurening samt filtersæt-
ning fremgår af bilag 2. En oversigt over de nye boringer er vist i tabel 
5.1. 

Boring nr. Dybde (m.u.t.) 

VK33 6,0 

VK34 5,0 

VK35 5,0 

VK36 5,0 

VK37 5,0 

VK38 5,0 

Tabel 5.1: Oversigt over boringer 

Boringerne er udført af Glibstrup A/S, Oksbøl med 6" snegl under 
tilsyn af NIRAS. Under borearbejdet er jordlagene beskrevet af den 
tilsynsførende geolog fra NIRAS. Filterboringer er udbygget med ø 63 
mm PEH.  

Data i forbindelse med indmåling af boringerne fremgår af bilag 5. 

5.1.2 Håndboringer 
I perioden fra 30. marts til den 1. april 2005 blev der etableret 41 
håndboringer med filtersætning fra 0-1 m.u.t. samt fra 1-2 m.u.t. Bo-
ringerne er benævnet VK39 til VK79. VK39 har dog kun ét filter fra 
0,5-1,5 m.u.t. 
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I samme periode blev der etableret filtre fra 0-1 m.u.t. ved boringerne 
VK03, VK04, VK06, VK08, VK19, VK20 og VK21.  

Boringerne VK39 til VK79 er etableret som afgrænsende boringer og 
filtersatte over det indskudte lerlag.  

Boringerne blev udført af NIRAS med 3" snegl fra 0-1 m u.t. Fra 1-2 
m u.t. blev boringerne udført ved nedramning af ø63 blindrør uden 
spids. Efter nedramning blev røret lukket med tætsluttende låg og 
trukket op, der var derefter muligt at filtersætte med ø32 PEH filter. 
Filtrene i henholdsvis 0-1 m u.t. og 1-2 m u.t. er således etableret i to 
separate borehuller placeret umiddelbart ved siden af hinanden.  

Boringsplaceringer fremgår af bilag 1. Der er ikke udarbejdet bore-
journaler for boringerne. 

Data i forbindelse med indmåling af boringerne fremgår af bilag 5. 

5.2 UDTAGNING AF JORD-/SEDIMENTPRØVER 

Under udførelse af boringerne VK33 til VK38 er jordlagene beskrevet 
af den tilsynsførende geolog. Der er typisk udtaget jordprøve for hver 
meter gennemboret lagserie samt fra overgangen ved det indskudte 
ler-/gytjelag. Jordprøverne, der er opbevaret i redcap-glas, er efterføl-
gende afleveret til opbevaring hos Cheminova. 

Der er ikke foretaget analyser af de udtagene jordprøver. 

5.3 UDTAGNING AF VANDPRØVER 

5.3.1 Indledende vandprøvetagning 
Der er udtaget vandprøver fra 25 filtre fra boringer udført ved tidligere 
undersøgelser. Vandprøverne er udtaget i perioden fra 12. januar til 
10. februar 2005. 

Vandprøverne er udtaget med 12V-dykpumper (Whale) efter en kort 
forpumpning (min. 3 gange vandvolumenet i filterrør/gruskastning). I 
forbindelse med vandprøvetagningen er der i udvalgte filtre foretaget 
måling af ledningsevne, temperatur, redoks potentiale, pH samt iltind-
hold i felten. 

Data fra vandprøvetagningen fremgår af bilag 3. 

5.3.2 Nyetablerede boringer 
Der er udtaget vandprøver fra alle nyetablerede filtersatte boringer. 
Vandprøverne er udtaget i perioden fra 30. marts til den 1. april 2005. 

Vandprøverne er i ø63 filter udtaget med 12V-dykpumper (Whale) 
efter en kort forpumpning (min. 3 gange vandvolumenet i filter-
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rør/gruskastning). Vandprøverne udtaget i ø32 filtre er udtaget med 
vakuum pumpe efter en kort forpumpning.  

5.4 ANALYSEPROGRAM FOR GRUNDVAND 

Alt analysearbejde er udført af Cheminova og analyseresultater fra de 
udtagne vandprøver fremgår af bilag 4. Vandprøverne er udtaget fra 3 
forskellige filterniveauer, hvor A-niveauet er placeret umiddelbart 
under det indskudte ler-/gytjelag, mens B- og C-niveauerne er placeret 
henholdvis 0-1 m.u.t. og 1-2 m.u.t. svarende til en placering over det 
indskudte ler-/gytjelag.  

5.5 INDLEDENDE UNDERSØGELSER AF BANEGRAVE OG LAGUNE-
SØER 

5.5.1 Lagunesøerne 
Som omtalt i kapitel 1 og 3 er der etableret en række langstrakte bane-
grave beliggende mellem den gamle landevej og den gamle jernbane 
til Thyborøn. I det følgende omtales banegravene beliggende umid-
delbart øst for ”Cheminovahullet” som henholdsvis sydlige og nordli-
ge banegrav. Den sydlige banegrav ligger syd for Knoppervej og den 
nordlige banegrav ligger nord for det såkaldte Kulhus. 

Banegravene, der er etableret i 1940´erne, er indbyrdes forbundet af 
rør, hvilket har medført, at der tidligere har foregået en markant af-
strømning af overfladevand og terrænnært grundvand via banegrave-
ne. Systemet med banegravene var endvidere forbundet med lagune-
søerne via udgravede kanaler.  

I perioden hvor områdets landmænd har passet kanaler, rørforbindelse 
mellem banegravene og de udgravede grøfter på Knopper Enge, er der 
foregået en markant afdræning af overfladevand. I dag vedligeholdes 
det omtalte afdræningssystem ikke, hvorfor overfladevand og terræn-
nært grundvand ikke afdrænes i samme omfang som tidligere. 

Sedimentsøjler fra banegrave 

Der er udtaget sedimentsøjler i den nordlige og sydlige banegrav med 
henblik på at vurdere dels den aktuelle dybde af banegravene og dels 
om det indskudte ler-/gyjelag er gennemgravet i forbindelse med an-
læg af gravene. Tabel 5.2 beskriver de udtagne sedimentsøjler. 
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Sydlige banegrav 
  

Dybde Beskrivelse 

0-0,7 Vandsøjle 

0,7-1,0 Rødder fra tagrør og mudder, sortbrunt 

1,0-1,5 Sand, mudret, brunligt,  

1,5-2,7  Sand, ml, gråt, velsorteret, intakt 

2,7-3,3  Silt/ler nedre (med organiske partier og sneglehuse) 

3,3-3,5   Sand, fin, velsorteret, gråt 
Nordlige banegrav 
  

Dybde Beskrivelse 

0-0,7 Vandsøjle 

0,7-1,0 Rødder fra tagrør og mudder, sortbrunt 

1,0-1,4 Sand, mudret, brunligt,  

1,4-2,5  Sand, ml, gråt, velsorteret, intakt 

2,5-2,8  Silt/ler nedre (med organiske partier og sneglehuse) 

 
Tabel 5.2: Beskrivelse af sedimentsøjler udtaget i henholdsvis den sydlige og 
nordlige banegrav. 

Sedimentsøjlerne er udtaget ved at banke et plastrør ned i bunden rela-
tivt tæt ved søbredden. Vandstanden var henholdsvis 0,77 m DNN i 
den sydlige banegrav og 0,88 m DNN i den nordlige banegrav i for-
bindelse med udtagning. Plastrøret blev banket henholdsvis 3,5 og 2,5 
meter under vandstandsniveau for den sydlige og nordlige banegrav. 

Måling af vandstand i banegravene. 
 
I forbindelse med undersøgelsen af ”Cheminovahullet” er der etableret 
fire målestationer i banegravene. Ved tre lejligheder er vandstanden 
ved målestationerne registreret sammen med vandstanden i forbindel-
seskanalen, som forbindelse de to lagunesøer.  De målte vandstande 
fremgår af bilag 7. 

Vandprøver udtaget i banegravene 
 
Der er udtaget vandprøver fra den sydlige og nordlige banegrav ved to 
lejligheder. Vandprøverne er analyseret hos Cheminovas spildevands-
laboratorium og resultaterne fremgår af tabel 5.3. Vandprøverne er 
ikke filtreret inden analyse. 
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Stoffer 
Sydlige 
banegrav 

Nordlige 
banegrav  

Sydlige 
banegrav 

Nordlige 
banegrav  

  13.01.2005 27.05.2005 
MP2-syre i.p. i.p. i.p. i.p. 
MP1 i.p. i.p. i.p. i.p. 
EP2-syre i.p. i.p. i.p. i.p. 
EP1 i.p. i.p. i.p. i.p. 
MOOOPS i.p. i.p. i.p. i.p. 
EOOOPO i.p. i.p. i.p. i.p. 
EEMOOPS i.p. i.p. i.p. i.p. 
EOOOPS i.p. i.p. i.p. i.p. 
MOOSPS i.p. i.p. i.p. i.p. 
EOOSPO i.p. i.p. i.p. i.p. 
EEMOOSPO i.p. i.p. i.p. i.p. 
MMEOOSPS i.p. i.p. i.p. i.p. 
EEMOOSPS i.p. i.p. i.p. i.p. 
EOOSPS i.p. i.p. i.p. i.p. 
DEPAT i.p. i.p. i.p. i.p. 
E-AMINO-P3 i.p. i.p. i.p. i.p. 
ISO-AMINO-EP3 *  i.p. i.p. i.p. i.p. 
EP3 i.p. i.p. i.p.* i.p.* 
MP3 i.p. i.p. i.p.* i.p.* 
Malathion i.p. i.p. i.p.* i.p.* 
E-sulfotep i.p. i.p. i.p. i.p. 
Paraoxon i.p. i.p. i.p. i.p. 

i.p.: Ikke påvist over detektionsgrænsen 
Detektionsgrænse for MP1, MP2-syre, EP1 og EP2-syre er 0,1 mg/l 
Detektionsgrænse markeret med i.p.* er 0,00002 mg/l 
Detektionsgrænsen for de øvrige analyser er 0,002 mg/l 

Tabel 5.3: Analyseresultater for vandprøver udtaget i sydlige og nordlige bane-
grav 

Der er endvidere udført analyse af for indhold af en lang række af 
stoffer i to vandprøver fra banegravene i 2001.  

Resultater fra de udførte vandstandsmålinger i banegrave og forbin-
delseskanal er vedlagt i bilag 7. 
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6 Undersøgelsesresultater 

6.1 OMRÅDETS GEOLOGISKE OPBYGNING 

Der er udført 6 filtersatte boringer med Unimog, hvor der er boret ned 
til 5-6 m.u.t. For alle boringer gælder, at den gennemborede lagserie 
bekræfter den geologiske model, som er beskrevet i /1-4/. Der er op-
tegnet to geologiske profiler, hvor profilsnit 1 indeholder boringerne 
etableret langs med den gamle landevej til Thyborøn, mens profilsnit 
2 indeholder boringerne etableret langs med Knoppervej hen over 
Knopper Enge. 

Den overordnede geologiske opbygning af den terrænnære lagserie på 
Knopper Enge består således af følgende lag beskrevet fra terræn: 

M.u.t. Beskrivelse 
0,2 - 0,3  Muld, sandet, sortbrun, stedvis med klægbånd 
0,3 - 2,0 Sand, mellem, velsorteret, gråt, stedvis med tynde klæg bånd 
2,0 - 2,3 Indskudte ler-/gytjelag, grønligt, stedvis med små skaller  
2,3 - 5,5 Sand, fint, velsorteret, gråt, siltede horisonter, nedadfinende 
5,5 - 7,0 Silt, gråt, skiftevis sandede eller lerede horisonter, nedadfinende 
7,0 -  ? Ler, siltet, gråt, stedvis finsandet, nedadfinende 
 

Det forventes, at ovenfor beskrevne lerlag underlejres af den såkaldte 
Fjordler/Aggerler, som er en gennemgående aflejring under bl.a. Har-
boøre og Agger Tange. Fjordler/Aggerler underlejres af enten smelt-
vandssand eller moræneler. Områdets geologiske opbygning er yderli-
gere beskrevet i /1-4, 9 samt 10/. 

Sydlige og nordlige banegrave 

Sedimentsøjlerne udtaget i sydlige og nordlige banegrave viser, at 
banegravene ikke er ret dybe og at det indskudte ler-/gytjelag ikke er 
blevet forstyrret under banegravene. Undersøgelsen indikerer således, 
at bunden i de undersøgte banegrave er beliggende i kote ca. -0,1 m til 
-0,2 m DNN, mens de øvre intakte sandlag sandsynligvis er beliggen-
de i kote ca. -0,5 m til -0,6 m DNN. 

De udførte vandstandsmålinger i banegravene viser, at vandstanden i 
den sydlige og nordlige banegrav ikke i udpræget grad følger vand-
standen i lagunesøerne. Der forekommer således ikke en strømning fra 
banegravene til lagunesøerne, som det var tilfældet i perioden, hvor 
kanaler, forbindelsesrør og grøfter blev vedligeholdt af de lokale bøn-
der.  
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Vandstandsmålingerne viser endvidere, at vandstanden i sydlige og 
nordlige banegrave i moniteringsperioden har været markant højere 
end vandstanden i lagunesøerne. Vandstanden i omtalte banegrave (og 
”Cheminovahullet”) var således ca. 70 cm til 90 cm højere end vand-
standen i lagunesøerne i perioden fra ultimo februar til medio april 
2005. 

Lagunesøer 

Lagunesøernes bathymetri er beskrevet i /10/. Det fremgår, at den 
nordlige lagunesø er 0-2 m dyb, mens den sydlige lagunesø stedvis 
kan være op til ca. 4 m dyb. Det indskudte ler-/gytjelag er således ikke 
gennemgående under den sydlige lagunesø. Det vil sige, at den sydlige 
lagunesø stedvis er i direkte hydraulisk kontakt med såvel det øvre 
som nedre sekundære magasin.  

Det er p.t. ikke afklaret, hvorledes dybdeforholdene har været i områ-
det ved lagunesøerne inden sikringsdæmningen blev bygget i 
1950´erne. På baggrund af den aktuelle bathymetri i nordlige lagunesø 
kan det imidlertid ikke konkluderes, at det indskudte ler-/gytjelag ikke 
er gennemgående i dette område. 

6.2 FORURENINGSUDBREDELSE I GRUNDVAND  

Der som nævnt i kapitel 5 udtaget vandprøver fra 3 forskellige filterin-
tervaller (A, B og C), hvor A-niveauet er placeret umiddelbart under 
det indskudte ler-/gytjelag, mens B- og C-niveauerne er placeret hen-
holdvis ca. 1-2 m.u.t. og 0-1 m.u.t. svarende til en placering over det 
indskudte ler-/gytjelag.  

Der er udført analyse for indhold af følgende Cheminova relaterede 
stoffer, dog ikke hele pakken på samtlige vandprøver: 

• Færdigvarerne parathion, methylparathion, malathion samt 
ethyl-sulfotep, amino-parathion, paraoxon, iso-amino-
parathion m.v. 

• Triestre 

• Mono- og disestre (EP1, EP2-syre, MP1 og MP2-syre) 

Analyseprogrammet har til formål at give en indledende beskrivelse af 
forureningsudbredelsen af en række nøgleparametre. Den nærmere 
baggrund for sammensætningen af analyseprogrammet fremgår af 
kapitel 4. Analyseresultaterne fremgår af bilag 4 og forureningsudbre-
delse i grundvand er for udvalgte parametre afbildet i bilag 8. 
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Endvidere er der for EP2-syre, MP2-syre og summen af triestre op-
tegnet isolinier på oversigtskort til beskrivelse af forureningsudbredel-
sen i grundvandet for henholdsvis filterniveau B og C. Der er tale om 
håndkonturerede kort, som fremgår af bilag 10.  

I det følgende vil forureningsudbredelsen kort blive gennemgået for 
de udvalgte stoffer. 

Forureningsudbredelse af færdigvarer mv. 

For gruppen af færdigvarer m.v. er de påviste indhold af parathion, 
amino-parathion, methylparathion og ethyl-sulfotep vist på et over-
sigtskort, jf. bilag 8.1. Der er ikke analyseret for færdigvarer m.v. for 
vandprøver fra C-niveauet. Der er kun påvist parathion og amino-
parathion over detektionsgrænsen, som typisk er på 0,002 mg/l.  

Der er påvist parathion i 5 ud af 36 vandprøver udtaget fra boringer på 
Knopper Enge med et indhold fra 0,001 mg/l til 0,01 mg/l. Parathio-
nen forekommer såvel i A- som B-niveauet. Der er generelt ikke på-
vist parathion over detektionsgrænsen i vandprøver udtaget fra borin-
ger langs med Knoppervej. Den eneste undtagelse er boring VK27A, 
som ligger relativ tæt ved ”Cheminovahullet”, hvor der er påvist 0,001 
mg/l.  

Der er således ikke tegn på forekomst af egentlige hotspot forurenet 
med parathion og lignende stoffer langs med Knoppervej. 

Der er påvist amino-parathion i 9 ud af 36 vandprøver udtaget fra bo-
ringer på Knopper Enge med et indhold fra 0,002 mg/l til 0,364 mg/l. 
Amino-parathion forekommer såvel i A- som B-niveauet. Amino-
parathionen er påvist på Knopper Enge umiddelbart øst for banegra-
vene og langs med Knoppervejens østlige ende. I boring VK36B, som 
ligger ca. 20 meter fra forbindelseskanalen, er der således påvist 0,364 
mg/l. Niveauet for et vandkvalitetskrav for overfladevand for amino-
parathion ligger ifølge Ringkjøbing Amt på ca. 0,001 mg/l. 

Mono- og diestre 

Mono- og diestre dækker i denne forbindelse over stofferne EP1, EP2-
syre, MP1 og MP2-syre. Stofferne er relateret til såvel produktion som 
nedbrydning af parathion (EP3) og methylparathion (MP3). Forure-
ningsudbredelsen af mono- og diestre fremgår af bilagene 8.2 til 8.5 
og i bilagene 10.1 til 10.4 er der optegnet isolinier for udbredelsen af 
henholdsvis EP2-syre og MP2-syre i grundvand for B- og C-niveau. 
Datagrundlaget for udbredelsen i A-niveauet er ikke tilstrækkeligt til 
optegning af isolinier.  



 

  21 

Forureningsbilledet for denne gruppe af stoffer er meget ensartet med 
hensyn til såvel lateral og vertikal udbredelse. Forureningsudbredelsen 
for mono- og diestre beskrives således med udgangspunkt i E2-syre, 
jf. bilagene 8.2, 10.1 og 10.2. 

Udbredelse af EP2-syre i A-niveau 

Der er analyseret 9 vandprøver fra det nedre sekundære magasin for 
EP2-syre og der er påvist indhold fra <0,1 mg/l til 710 mg/l. Den 
overordnede forureningsudbredelse i A-niveauet ikke kan beskrives på 
det foreliggende datagrundlag, men data viser følgende: 

• At grundvandet i det nedre sekundære magasin er markant for-
urenet i området beliggende umiddelbart øst for banegravene, 
jf. VK33A (710 mg/l) og VK35A (320 mg/l). 

• At der foregår en grundvandsbåren forureningsspredning under 
den sydlige og nordlige banegrav. 

• At forureningsniveauet øst for banegravene er lidt lavere end 
vest for banegravene. 

• At der forekommer et markant EP2-syre indhold i grundvandet 
omkring boring VK36A (13 mg/l), som ligger umiddelbart 
vest for forbindelseskanalen. Niveauet for et vandkvalitetskrav 
for overfladevand for EP2-syre ligger ifølge Ringkjøbing Amt 
på ca. 0,004 mg/l. 

• At forureningsudbredelsen i det nedre sekundære magasin ikke 
er beskrevet på selve Knopper Enge. 

Udbredelse af EP2-syre i B-niveau 

Der er analyseret vandprøver fra ca. 55 filtre etableret i B-niveauet (1-
2 m.u.t.) med et indhold af EP2-syre svingende fra <0,1 mg/l til 430 
mg/l. Der foreligger tilstrækkeligt med data til optegning af isolinie 
kort med henblik på en indledende beskrivelse af forureningsudbre-
delsen på Knopper Enge i den nederste del af det øvre sekundære ma-
gasin.  

Bilag 10.1 viser de skønnede isolinier for udbredelsen af EP2-syre i B-
niveauet. Isolinierne er ikke ført på tværs af banegravene, da forure-
ningsudviklingen på tværs af banegravene ikke er helt entydige. Den 
eneste undtagelse er 100 mg/l isolinien. 

De skønnede isolinier for forureningsudbredelsen af EP2-syre i B-
niveauet indikerer følgende: 
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• At grundvandet i B-niveauet er markant forurenet i området 
beliggende umiddelbart øst for banegravene, jf. VK61B (430 
mg/l).  

• At der foregår en grundvandsbåren forureningsspredning under 
den sydlige og nordlige banegrav. 

• At forureningsniveauet øst for banegravene ikke umiddelbart 
er lavere end vest for banegravene. 

• At forureningsniveauet er klart aftagende på Knopper Enge i 
østlig retning. 

• At grundvandsforureningen tilsyneladende har spreder sig fra 
området beliggende umiddelbart øst for ”Cheminovahullet” 
med en fane mod henholdsvis ØNØ og SV. 

• At der muligvis forekommer en forureningsfane i området 
umiddelbart nord for Knoppervej svarende til østligt for borin-
gen VK50B. 

• At der forekommer en separat forureningskilde som har med-
ført en grundvandsforurening i området ved boringerne 
VK73B (8,8 mg/l) og V36B (1 mg/l) langs med Knoppervej 
svarende til den østligste del af Knopper Enge. Området støder 
op til forbindelseskanalen mellem de to lagunesøer. Niveauet 
for et vandkvalitetskrav for overfladevand for EP2-syre ligger 
ifølge Ringkjøbing Amt på ca. 0,004 mg/l.  

Udbredelse af EP2-syre i C-niveau 

Der er analyseret vandprøver fra ca. 36 filtre etableret i C-niveauet (0-
1 m.u.t.) med et indhold af EP2-syre svingende fra <0,1 mg/l til 209 
mg/l. Der foreligger tilstrækkeligt med data til optegning af isolinie 
kort med henblik på en indledende beskrivelse af forureningsudbre-
delsen på Knopper Enge i den øverste del af det øvre sekundære ma-
gasin.  

Bilag 10.2 viser de skønnede isolinier for udbredelsen af EP2-syre i C-
niveauet. Isolinierne er ikke ført på tværs af banegravene, da forure-
ningsudviklingen på tværs af banegravene ikke er helt entydige.  

De skønnede isolinier for forureningsudbredelsen af EP2-syre i C-
niveauet indikerer følgende: 
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• At grundvandet i C-niveauet er markant forurenet i området 
beliggende umiddelbart øst for banegravene, jf. VK61C (209 
mg/l).  

• At der foregår en grundvandsbåren forureningsspredning under 
den sydlige og nordlige banegrav. 

• At forureningsniveauet er klart aftagende på Knopper Enge i 
østlig retning. 

• At grundvandsforureningen tilsyneladende har spreder sig fra 
området beliggende umiddelbart øst for ”Cheminovahullet” 
med en fane mod henholdsvis ØNØ og SV. 

• At der ikke forekommer en markant forurening med EP2-syre i 
C-niveauer langs med Knoppervej. 

Forureningsudbredelsen af EP2-syre i A-, B- og C-niveauerne kan 
sammenfattes således: 

• At forureningsniveauet generelt er tiltagende med dybden 
(A>B>C) 

• At grundvandsstrømningen forløber hurtigere i det øvre se-
kundære magasin (B+C) end i det nedre sekundære magasin på 
grund af at den hydrauliske ledningsevne er væsentligt lavere i 
A-niveauet. 

Tabel 6.1 angiver den højeste koncentration af de fire mono- og 
diestre, der er påvist i hvert af filterintervallerne A, B og C. Endvidere 
angives det potentielle vandkvalitetskrav for overfladevand for stof-
ferne samt en faktor der beskriver forholdet mellem det målte indhold 
og vandkvalitetskravet (VKK).  
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    A-niveau 
Stof VKK Boring Indhold Faktor 
MP2-Syre 0,02 VK33A 510 25.500 
MP1 0,01 VK33A 270 27.000 
EP2-Syre 0,04 VK33A 710 17.750 
EP1  0,01 VK33A 18,4 1.840 
   B-niveau 
Stof VKK Boring Indhold Faktor 
MP2-Syre 0,02 VK50B 200 10.000 
MP1 0,01 VK58B 33 3.300 
EP2-Syre 0,04 VK61B 430 10.750 
EP1  0,01 VK58B 16 1.600 
   C-niveau 
Stof VKK Boring Indhold Faktor 
MP2-Syre 0,02 VK61C 82 4.100 
MP1 0,01 VK61C 18 1.800 
EP2-Syre 0,04 VK61C 209 5.225 
EP1  0,01 VK47C 11 1.100 

VKK = Potentielt vandkvalitetskrav for overfladevand 
Faktor = Indhold/VKK 

Tabel 6.1: Højeste koncentrationer af mono- og diestre (mg/l) 

Triestre 

For gruppen af triestre fremgår analyseresultaterne af bilag 4, mens 
bilag 8.5 viser summen af triestre for de analyserede vandprøver. Der 
er ikke analyseret for triestre i vandprøver fra C-niveauet. Der er kun 
påvist 8 af de i alt 12 triestre over detektionsgrænsen på 0,002 mg/l. 
De 8 triestre fremgår af tabel 6.2. 

Parameter VKK Boring Indhold Faktor 

2. EOOSPS 0,002 VK15(B) 0,06 30 

3. EOOSPO 0,01 VK73A 0,442 44,2 

4. EOOOPS 0,01 VK36B 0,875 87,5 

5. EOOOPO 0,06 VK15(B) 0,06 1 

6. MOOOPS 0,01 VK15(B) 0,003 0,3 

7. EEMOOSPO 0,05 VK23(B) 0,019 0,38 

9. MME-OOSPS 0,006 VK33A 0,036 6 

10. EEMOOSPS 0,002 VK16(B) 0,002 1 

VKK = Potentielt vandkvalitetskrav for overfladevand 
Faktor = Indhold/VKK 

Tabel 6.2: Højeste koncentration af triestre (mg/l) 
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Tabel 6.2 angiver den højeste koncentration for de påviste triestre. 
Endvidere angives det potentielle vandkvalitetskrav for overfladevand 
for stofferne samt en faktor der beskriver forholdet mellem det målte 
indhold og vandkvalitetskravet (VKK). 

Der er påvist triestre i 18 ud af 38 vandprøver udtaget fra boringer på 
Knopper Enge varierende med et indhold fra 0,002 mg/l til 0,875 
mg/l. Triestre forekommer såvel i A- som B-niveauet. På baggrund af 
bilag 8.5, som viser summen af triestre, kan følgende forhold i forhold 
til udbredelsen opsummeres: 

• At boringerne VK15, VK16 og B25 er mere forurenede end 
boringerne beliggende umiddelbart øst for banegravene.  

• At forureningsniveauet i B-niveauet stedvis er højere end i A-
niveauet. Det mest udtalte eksempel findes ved boring VK36, 
hvor der er påvist 0,015 mg/l i A og 0,991 i B. 

• At der ikke er udført analyse af vandprøver fra C-niveauet. 

• At forureningsudbredelsen på selve Knopper Enge ikke er af-
grænset. 

• At der ikke forekommer tegn på forurening med triestre langs 
med hovedparten af Knoppervej. 

• At der forekommer en separat forureningskilde, som har med-
ført en grundvandsforurening i området ved boringerne 
VK36B (0,911 mg/l) og V73B (0,449 mg/l) langs med den øst-
ligste del af Knoppervej. Området støder op til forbindelseska-
nalen mellem de to lagunesøer.  

Forureningsudbredelsen af triestre kan sammenfattes således: 

• At forureningsniveauet ikke generelt er tiltagende med dybden.  

• At den mest forurenede vandprøve stammer fra en boring etab-
leret på den østlige flanke af Knopper Enge, som ligger ca. 20 
m fra forbindelseskanalen mellem lagunesøerne.  

• At grundvandsstrømningen forløber hurtigere i det øvre se-
kundære magasin (B+C) end i det nedre sekundære magasin på 
grund af at den hydrauliske ledningsevne er væsentligt lavere i 
A-niveauet. 
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6.3 FORURENINGSFORHOLD I OVERFLADEVAND 

Den indledende undersøgelse af forureningsforholdene på Knopper 
Enge har ikke omfattet vandkvaliteten i områdets recipienter. Der er 
dog udtaget to vandprøver fra hver af banegravene samt en vandprøve 
fra en grøft beliggende lige syd for VK04.  
 
Vandprøverne fra banegravene er analyseret for mono- og diestre, 
triestre samt gruppen af færdigvarer m.v. Som det fremgår af tabel 
5.3, så er der ikke påvist indhold over detektionsgrænsen. Ringkjøbing 
Amt udtog i 2001 en række vandprøver fra de to banegrave og forbin-
delseskanalen, hvor der er påvist indhold af en række stoffer. /4/ 
 
Den indledende vandprøvetagning på Knopper Enge viste, at grund-
vandet fra VK04 (B) indeholdt ca. 6 mg/l EP2-syre. Der blev udtaget 
endnu en prøve fra VK04 som kontrol og ved den forbindelse blev der 
ligeledes udtaget en vandprøve fra en grøft beliggende nogle få meter 
syd for VK04. Indholdet af mono- og diestre fremgår af tabel 6.3. 
 
 MP2-

syre 
MP1 EP2-

syre 
EP1 

 mg/l mg/l mg/l mg/l 

VK04 0,69 0,4 4,2 0,9 

Grøft ved VK04 <0,1 <0,1 0,15 <0,1 

Tabel 6.3: Indhold af mono- og diestre i vandprøver fra VK04(B) og nærlig-
gende grøft 

Niveauet for et vandkvalitetskrav for overfladevand for EP2-syre er 
0,004 mg/l. 
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7 Konklusion og anbefalinger 

7.1 KONKLUSION 

I perioden ultimo marts og primo april 2005 er der udført en undersø-
gelse af Knopper Enge med henblik på at opnå en indledende belys-
ning af forureningsforholdene omkring mulige forureningskilder. For-
ureningsforholdene er i undersøgelsen udelukkende beskrevet ved 
analyse af grundvand for indhold af en række udvalgte indikatorpara-
metre, som Cheminovas spildevandslaboratorium har udført. 

Undersøgelsen har belyst forureningsforholdene relateret til de såkald-
te fosforbaserede forbindelser, som Cheminova har produceret i 
1950´erne og 1960´erne. Indikatorparametrene, som er udvalgt i et 
samarbejde mellem Cheminova, Ringkjøbing Amt og NIRAS, har vist 
sig velegnede til at foretage en indledende screening af forurenings-
forholdene i de øvre grundvandsmagasiner på Knopper Enge. 

De udførte aktiviteter dokumenterer, at der forekommer en omfattende 
forurening af de sekundære grundvandsmagasiner i et område umid-
delbart øst for den sydlige og nordlige banegrav. Denne forurening har 
tilsyneladende spredt sig i hvert fald to forureningsfaner mod hen-
holdsvis SØ og NØ med retning mod lagunesøer. Grundvandsforure-
ningen forekommer tilsyneladende helt op til terrænniveau. 

Undersøgelsen har endvidere belyst forureningsforholdene i relation 
til fosforbaserede Cheminova stoffer langs med Knoppervej. Der er 
ikke fundet tegn på forekomst af nye forurenede områder langs den 
centrale del af Knoppervej, mens der langs den østligste strækning, 
som grænser op mod forbindelseskanalen, er påvist separat forurening 
med amino-parathion, mono- og diestre samt triestre. Forureningskil-
den eller hotspot er ikke identificeret. 

De supplerende geologiske oplysninger, som undersøgelsesarbejdet 
har tilvejebragt, har medført en validering af den geologiske model for 
området. Der er således ikke fremkommet oplysninger, som medfører, 
at forståelsen af den geologiske opbygning skal revideres. 

7.2 ANBEFALINGER 

I henhold til den overordnede undersøgelsesstrategi skal den indle-
dende forureningskortlægning, som er baseret på de anvendte indika-
torparametre, følges op af supplerende analyser af overfladevand og 
grundvand med det formål: 
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• At udføre supplerende borearbejde med henblik på en endelig 
afgrænsning af de identificerede hotspot områder. 

• At analysere vandprøver fra udvalgte boringer for en række 
supplerende indikatorparametre som kan bruges til at beskrive 
udbredelsen af andre stofgrupper som fx MCPA, phenoler og 
cresoler i grundvand. 

• At monitere kvaliteten af overfladevand på Knopper Enge 
samt tilhørende recipienter for en række udvalgte stoffer. 

• Udføre en orienterende forureningsundersøgelse øst for for-
bindelseskanalen – specielt set i lyset af muligheden for den 
direkte hydrauliske kontakt mellem det nedre sekundære ma-
gasin og lagunesøerne. 
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