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Sammenfatning  
 
Høfde 42 er en stærk-forurenet lokalitet beliggende ved Nordsøen på Harboøre 
Tange. For at forhindre forureningen i at udsive til havet, har miljømyndighederne 
planner om at udføre en oprydning på grunden. Denne fase af arbejdet har til 
formål at forberede en afprøvning af afværgeforanstaltning ”basiske hydrolyse” i et 
hot spot område. Aktiviteter i denne fase omfatter følgende: 

1. Optimering af analysearbejde 
2. Undersøgelse af det gamle forsøgsfelt 
3. Vurdering af alternative spunsemetoder  
4. Forundersøgelse ved nyt forsøgsfelt 
5. Vurdering af enhancements 

 
Det aktuelle notat beskriver aktiviteten ”Optimering af felt- og analysearbejde”, der 
har til formål at optimere det analysetekniske forløb, herunder samarbejdet mellem 
projektgruppen og Cheminovas laboratorium. Følgende delaktiviteter er blevet 
udført: 
 

• Optimering af feltarbejde, herunder prøveudtagning, boretilsyn og sikkerhed 
• Optimering af laboratoriearbejde, herunder kemiske analyser 
• Udarbejdelse af dokumentationsmateriale til ovenstående optimeringer 

 
Resultaterne medførte vigtige ændringer i forbindelse med: 

1. Prøvetagning (større sedimentmængde, homogenisering og ekstraktion i 
felten, neutralisering i felten) 

2. Analyser (nyt temperatur program) 
3. Sikkerhed i laboratoriet (Rilsanposer sløjfet) og i felten (sikkerhedsinstruks). 
4. Dokumentation. 
 

Det vigtigste uafklarede spørgsmål i forbindelse med optimering af felt- og 
analysearbejdet omhandler sikkerhed for boreentreprenøren. 
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1 Indledning 

Høfde 42 er en stærk-forurenet lokalitet beliggende ved Nordsøen på Harboøre 
Tange /1/. I 1950’erne og 1960’erne, store mængder pesticider og andre 
forureningskomponenter blev deponeret på grunden. For at forhindre forureningen 
i at udsive til havet, har miljømyndighederne planner om at udføre en oprydning på 
grunden. 
 
Denne fase af arbejdet omfatter en række aktiviteter, der skal tjene som forberedelse 
til et pilotskala forsøg, hvor afværgemetoden ”in-situ basisk hydrolyse” afprøves i et 
hot-spot område /2/. Denne forberedelse er nødvendig for at sikre en egnet design 
af feltforsøgene, for at minimere forsøgets udgifter samt for at sikre en kvalificeret 
evaluering af afværgemetoden. Senere vil de planlagte pilotskala forsøg blive udført 
for at dokumentere effektiviteten af basisk hydrolyse i et stærkt-forurenet område 
samt for at eftervise betydningen af forskellige teknologier til forbedring af kontakten 
mellem natronlud og forureningen.  
 

1.1 Baggrund 

En del af forureningen ved Høfde 42 blev fjernet ved bortgravning i 1971 i 
forbindelse med kystsikringsarbejde og i 1981 i forbindelse med miljøforbedringer 
langs kysten.  I 2000 indikerede lugtgener, at disse bortgravninger var utilstrækkelige 
og at den tilbageværende forurening var væsentlig. En grundig kortlægning af 
forureningen i perioden 2001-2006 viste, at et område på ca. to hektar stadig var 
forurenet med ca. 100 forskellige stoffer, herunder estimeret 170 tons parathion. 
Hovedparten af forureningen er bundet til eller fanget af sedimentet og kan ikke 
fjernes ved pumpning. 
 
I 2006 udførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk evaluering af seks 
forskellige afværgeteknologier for forureningen ved Høfde 42. På basis af denne 
evaluering blev metoderne ”basisk hydrolyse” og ”in-situ biologisk nedbrydning” 
udvalgt til videre undersøgelser.  Basisk hydrolyse er en in-situ metode, hvor natron 
lud er tilført grundvandsmagasinet med henblik på at spalte parathion og andre 
organophosphor pesticider til mindre toksiske, mere mobile stoffer. Når stoffer er 
mobile, kan de efterfølgende fjernes ved afværgepumpning og nedbrydes biologisk på 
et vandbehandlingsanlæg. 
 
Samtidig med denne evaluering af afværgeteknologier i 2006, blev et område på ca. 
to hektar indkapslet med en spuns til en dybde på 14 meter og området blev 
overdækket med en plastmembran. Hermed blev forureningsspredningen til havet 
midlertidigt standset mens en permanent løsning kunne identificeres og afprøves.  
 
I 2008-2009 udførte Region Midtjylland og Miljøstyrelsen en pilotskala 
demonstration af de to udvalgte metoder. Denne demonstration viste at 
forureningen kunne behandles med de udvalgte metoder under realistiske felt 
forhold. Demonstrationen udgjorde grundlaget for såvel design af vigtige aspekter af 
fuldskala oprydning som for en evaluering af omkostninger. 
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Samtidig identificerede demonstrationen en række aspekter, der bør evalueres i flere 
detaljer inden fuldskala oprydning kunne påbegyndes. Den mest centrale af disse 
aspekter er identifikation, udvikling og afprøvning af teknologier for forbedring af 
kontakten mellem natron lud og forureningen (her kaldet kontakt “enhancements”) 
og dokumentation af effektiviteten af basisk hydrolyse i et hot-spot område med 
væsentlig højere koncentrationer af forureningen end var tilfældet ved det tidligere 
pilotskala demonstration. 
 
Aktiviteter i forbindelse med denne fase af arbejdet omfatter følgende: 

1. Optimering af analysearbejde 
2. Undersøgelse af det gamle forsøgsfelt 
3. Alternative spunsemetoder  
4. Forundersøgelse ved nyt forsøgsfelt 
5. Vurdering af enhancements 

 

1.2 Formål 

I en senere fase, planlægges det at udføre et pilotskala forsøg i et hot-spot område (fx 
flere celler på ca. 10 m x 10 m indkapslet med spuns) for at undersøge effekten af 
udvalgte teknologier for ”enhancement” af kontakten mellem natron lud og 
forurening samt for at dokumentere basisk hydrolysens effektivitet i et stærkt-
forurenet område. Hovedformålet med denne fase er at forberede pilotskala 
forsøgene. 
 
Formålet med aktiviteten beskrevet i dette notat er: 
 

at optimere felt- og laboratoriearbejde, samt at udarbejde dokumentationsmateriale 
hertil. 
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2 Aktiviteter og metoder 

I forbindelse med hovedaktiviteten ”Optimering af analysearbejde” er følgende 
delaktiviteter udført: 
 

• Optimering af feltarbejde 
• Optimering af laboratoriearbejde 
• Udarbejdelse af dokumentationsmateriale 

 
En kort beskrivelse af disse aktiviteter gives i de nedenstående afsnit. 
 

2.1 Optimering af feltarbejde 

Feltarbejde på Høfde 42 omfatter mange forskellige elementer. I forbindelse med 
dette notat er følgende aktiviteter beskrevet med henblik på at sikre at arbejdet 
udføres kvalificeret og ensartet: 
 

• boretilsyn 
• udtagning af sedimentprøver 
• udtagning af grundvandsprøver  
• sikkerhedsforanstaltninger. 

 
En række instrukser og skemaer er blevet udarbejdet. 
 

2.2 Optimering af laboratoriearbejde 

Laboratoriearbejdet omfatter kemiske analyse af prøver udtaget ved Høfde 42 samt 
kommunikation mellem projektgruppen og laboratoriet. Hovedparten af 
analysearbejdet bliver udført af Cheminovas laboratorium, Harboøre Tange, mens 
kviksølvanalyser bliver udført af Milana, Helsingør. 
 
Denne delaktivitet har omfattet følgende punkter: 
 

• angivelse af navngivningsregler for organophosphorestre 
• definition af et antal analysepakker, med hver deres sæt måleparametre 
• beskrivelse og tilpasning af analysemetoderne 
• fastlæggelse af indhold for analyserapporter 
• optimering af kommunikation mellem projektgruppen og laboratoriet 

 
Dokumentationsmateriale er blevet udarbejdet. 
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3 Resultater 

 

3.1 Feltarbejde 

Feltarbejde omfatter boretilsyn, udtagning af sedimentprøver, udtagning af 
grundvandsprøver og sikkerhedsforanstaltninger. Optimering af feltarbejdet har til 
formål at sikre at dette arbejdet kan udføres kvalificeret og ensartet. De følgende 
afsnit relaterer specielt til nye boringer, der blev udført for at undersøge placering af 
et nyt forsøgsfelt samt udtagning af grundvandsprøver ved det gamle forsøgsfelt. 
 
 
3.1.1 Boretilsyn 

Dette afsnit fokuserer på hvad der skal dokumenteres i forbindelse med borearbejde. 
Som støtte til feltpersonalet er der udarbejdet en feltinstruks, se Bilag 1. Det 
bemærkes, at feltinstruksen også omfatter udtagning af sedimentprøver, se afsnit 
3.1.2. 
 
En af de vigtigste boretilsynsopgaver er at udføre de observationer, der er nødvendige 
for at kunne udarbejde en god borejournal for hver boring. En borejournal skal 
inkludere følgende typer af oplysninger. Borejournalens udformning til den aktuelle 
opgave blev fastlagt af Region Midtjyllands boretilsyn (Water Vision, Lars Elkjær).  
 

1. boremetoden 
2. boringens konstruktion 
3. jordlagene (lithologi) 

  
ad 1) Her skal der noteres følgende oplysninger: 
 

• hvem udførte arbejdet 
• hvilken boremetode blev anvendt 
• hvordan sedimentet blev taget op til beskrivelse. 

 
I den aktuelle sag, blev borearbejdet udført af Arkil Miljø. Der blev anvendt sonic 
boremetode. Der blev udtaget kerneprøver i visse dybder. Disse blev lagt i en såkaldt 
”tagrende”, hvor jordlagene kunne beskrives. Borejournalerne er inkluderet i et 
separat notat om ”Forundersøgelser ved nyt forsøgsfelt”.  
 
ad 2) Her skal der noteres følgende oplysninger: 
 

• diameter af boringen og forerør 
• den anvendte materiale for forerør og filter 
• filtrets slidsestørrelse, gruskastningens kornstørrelse 
• forsejlingsmateriale og -metode  
• dybdeangivelse for filter, gruskastning og forsegling 
• opstik af forerør over terræn 
• pejling af boringens bund og vandspejl til sidst 
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ad 3) Her skal der noteres følgende oplysninger 
 

• dybde til grænser mellem forskellige lag 
• kornstørrelse 
• tilstedeværelse af skaller 
• sedimentets farve 
• andre indikationer af fri fase forurening (glinsende) 
• lugt 

 
 
3.1.2 Udtagning af sedimentprøver 

Dette afsnit fokuserer på fremgangsmåden ved udtagning af sedimentprøver og 
dokumentation af denne aktivitet. Som støtte til feltpersonalet er der udarbejdet en 
feltinstruks, se Bilag 1. Det bemærkes, at feltinstruksen også omfatter boretilsyn, se 
afsnit 3.1.1. 
 
Ved udtagning af sedimentprøver i forbindelse med borearbejde på Høfde 42 er der 
hidtil udtaget store prøver (i størrelsesorden 1 kg) i gastætte Rilsanposer. Det var 
tanken, at prøverne skulle homogeniseres grundigt på laboratoriet, hvorefter der blev 
udtaget 0,5 - 1 g delprøve til ekstraktion og kemiske analyse. Denne fremgangsmåde 
havde væsentlige ulemper. 
 
Rilsanposerne gjorde, at der var risiko for at laboranterne fik forurening på 
tøj/handsker/hud ved udtagning af delprøven, da indersiderne af poserne ofte var 
tværet ind i fri fase forurening. Denne risiko medførte, at poserne ikke blev rystet 
grundigt (for ikke at tvære indersiden ind i forurening) og at der kun blev udtaget en 
delprøve fra et sted i posen (for ikke at skulle gentage risikoen for at få forurening på 
sig) i stedet for at sammensætte prøven af mange stik. Der var tale om 
sundhedsrisiko og et homongeniseringsproblem. 
 
Disse problemer blev løst ved at droppe Rilsanposer og flytte udtagning af delprøver 
og ekstraktion af jordprøverne til felten. I stedet for store Rilsan poser blev der 
anvendt prisbillige 100 ml glasflasker (teflon-belagt black cap) med bred åbning. Der 
blev anvendt en prøvemængde på ca. 50 g. Hele denne prøvemængde blev 
analyseret, hvormed homogenisering i laboratoriet blev overflødig. Dette står i 
kontrast til den tidligere anvendte delprøvemængde på 0,5-1 g. Udtagning af prøver 
blev udført af boretilsynet ved at udtage ca. 10 stik med te ske fra hver ½ meter 
borekerne, der blev taget op. Hermed kunne man bedre sikre, at de forskellige lag i 
borekerne med sikkerhed blev repræsenteret i den prøve, der bliver ekstraheret. 
Analyseresultatet svarer til et gennemsnit af 50-100 prøver udført ved den tidligere 
metode. 
 
Der blev anvendt en fortrykt flaskelabel, hvor kun et minimum af oplysninger skulle 
tilføjes i felten (se Bilag 3). Efter prøven blev udtaget i felten, blev der tilsat 50 ml 
phosphatbuffer og 20 ml toluen. Før ændringen af prøvetagningsproceduren blev 
indført, blev tilsætning af disse væsker foretaget på laboratoriet. Der blev kun brugt 2 
ml toluen (på grund af den lille størrelse af sedimentprøven) og der blev anvendt 10 
ml NaCl-opløsning (35 g/l). 
 
Prøven blev rystet i 30 sekunder. Formålet med at ekstrahere prøverne i felten er, at 
få forureningen over i den organiske fase med det samme og hermed sikre at en evt. 
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hydrolyse efter prøvetagningstidspunktet blev standset. Hermed får prøverne en god 
holdbarhed og behøver ikke at analyseres straks efter modtagelse på laboratoriet. De 
nye sediment- og toluenmængder blev afprøvet i laboratoriet før borearbejdet 
startede for at sikre, at metoden virkede efter hensigten. 
 
Phosphatbufferen blev anvendt for at holde pH-værdien omkring neutral. Den blev 
fremstillet ved at fortynde 1,5 liter stamopløsning op i 5 liter Milli-Q vand. 
Stamopløsningen blev fremstillet som følger: 

• 5,83 g dinatriumhydrogenforsfat (Na2HPO4) 
• 3,82 g kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4) 
• fyld til 1 liter med Milli-Q vand 

 
Det bemærkes, at phosphatsolventet, der anvendes til HPLC-målinger er en 10 gange 
fortynding af stamopløsningen. 
 
Ved den aktuelle prøvetagning, var der ikke tale om ekstremt høje pH-værdier i 
grundvandet. I senere faser af arbejdet, vil der være behov for udtagning af 
sedimentprøver i områder, der er behandlet med natronlud. I dette tilfælde kan der 
også være behov for tilsætning af halvkoncentreret saltsyre (6 N HCl) for at 
neutralisere prøven og standse hydrolyseprocessen i perioden mellem 
prøveudtagning og analyse. 
 
Der blev udarbejdet et prøvetagningsskema til udfyldelse i felten, se Bilag 2. Her 
noteres bl.a. prøveidentifikation og det afvejede antal gram. Det bemærkes, at 
afvejning til nærmeste gram sediment er acceptabel (1 g fejl i forhold til ca. 50 g 
svarer til 2 % fejl, som er acceptabel, da der er tale om langt større variation i 
forbindelse med imhomogeniteter i forureningens fordeling). Hermed er det 
acceptabelt at antage, at samtlige tomme glas vejer det samme (nemlig 106 g uden 
låg). Hermed er der kun behov for at veje glasset inklusiv sedimentprøven. 
 
Der udfyldes en analyserekvisition (se Bilag 4) og prøverne afleveres til Cheminovas 
portner med instruks om at ligge prøverne i portnerens køleskab og at kontakte 
laboratoriet med henblik på afhentning. 
 
Prøver til kviksølvbestemmelse blev udtaget i samme black-cap glasflasker. Her blev 
prøverne ikke vejet eller konserveret. Prøverne blev sendt til Milana via laboratoriets 
prøvetransport. På laboratoriet blev prøverne homogeniseret og der blev udtaget en 
delprøve. Tidligere blev der udtaget en delprøve på 3 g. I forbindelse med boringer 
ved det nye forsøgsfelt, blev det aftalt med laboratoriet at udtage 15 g. Opluknings- 
og analysemetoden ses i afsnit 3.2.5. 
 
For god ordens skyld gentages her trinene i den optimerede procedure ved 
udtagning af sedimentprøver til analyse for færdigvarer og triestere: 
 

1. prøver udtages i 100 ml black-cap glas frem for Rilsanposer 
2. prøver består af ca. 50 g sediment sammensat af ca. 10 delprøver (stik) for at 

sikre en repræsentativ prøve 
3. glas med prøver vejes i felten til nærmeste hel gram 
4. stærkt basiske prøver neutraliseres ved tilsætning af 6N HCl 
5. hele prøven ekstraheres i frelten ved tilsætning af 50 ml phosphatbuffer, 20 

ml toluen og ved at ryste prøven i 30 sekunder. 
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3.1.3 Udtagning af grundvandsprøver 

Dette afsnit fokuserer på fremgangsmåden ved udtagning af grundvandsprøver og 
dokumentation af denne aktivitet. Som støtte til feltpersonalet blev der udarbejdet 
en feltinstruks, se Bilag 5. Denne instruks giver vejledning omkring forberedelser, 
forpumpning og bortskaffelse af forurenet vand, prøvetagning, feltmåling, 
konservering, dokumentation og prøveaflevering. Desuden blev der udarbejdet et 
prøvetagningsskema, se Bilag 6. 
 
Ved udtagning af grundvandsprøver i forbindelse med boringer på Høfde 42 er der 
hidtil fyldt 100 ml flasker (med teflon-belagt låg) leveret af Cheminovas 
laboratorium. Prøverne blev udtaget efter forpumpning og uden filtrering. 
 
Den tidligere fremgangsmåde medførte et potentielt problem i områder (fx det gamle 
forsøgsfelt), hvor grundvandet var behandlet med natronlud. Under pumpearbejde 
er der risiko for at fri faser dråber rives fri af sedimentet og medtages i prøverne. Hvis 
prøven har en stærkt forhøjet pH-værdi og ikke bliver analyseret med det samme, er 
der risiko for at hydrolyseprocessen vil fortsætte i intervallet mellem prøvetagning og 
måling. Hermed kan man få et for højt resultat for indhold af hydrolyseprodukter. 
 
Det formodes ikke, at dette problem har været udbredt tidligere. Det skyldes, at 
udvikling i hydrolyseprodukter ved det gamle forsøgsfelt har udvist en pæn og jævn 
stigning over tid. Hvis problemet med fortsat hydrolyse efter prøvetagning var 
udbredt, vil man forvente et broget billede, som afhænger af hvor meget fri fase blev 
medtaget i prøven og hvor langt tid der gik, inden analysen blev udført. Alligevel er 
det anbefalelsesværdigt at eliminere denne usikkerhed ved at tilpasse 
prøvetagningens fremgangsmåde. 
 
For at imødekomme det potentielle problem, blev der udtaget to prøver fra hver 
boring. Den første prøve blev titreret i felten ved at tilsætte ½ ml halvkoncentreret 
saltsyre (6N HCl) ad gangen (ved hjælp af en dispenser) og ved at kontrollere pH 
værdien med en pH-elektrode. Der blev tilsigtet en pH-værdi mellem 6 og 8. Efter 
den nødvendige mængde syre blev fastlagt, blev denne mængde tilsat den anden 
prøve og mængden blev noteret på prøvetagningsskemaet. Der blev anvendt en 
fortrykt flaskelabel, se eksempel i Bilag 3. Den første prøve blev smidt ud. 
 
Som angivet på prøvetagningsinstruksen (Bilag 5), udfyldes en analyserekvisition 
(Bilag 4) og prøverne afleveres til Cheminovas portner med instruks om at ligge 
prøverne i portnerens køleskab og at kontakte laboratoriet med henblik på 
afhentning. 
 
For god ordens skyld gentages det optimerede procedure for udtagning af 
grundvandsprøver nedenfor: 
 

1. der udtages to ens prøver for hvert filter i 100 ml flasker udleveret af 
Cheminovas laboratorium og flaskerne fyldes med ca. 80 ml prøve 

2. den ene flaske neutraliseres ved tilsætning af ½ ml 6N HCl ad gangen ved 
hjælp af en dispenser og kontrol af pH 

3. den bestemte mængde syre tilsættes den anden flaske, der afleveres til 
Cheminova - det første flaske smides ud. 

4. Først på laboratoriet bliver der ekstraheret (5 ml toluen). 
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3.1.4 Sikkerhed 

Feltarbejde på Høfde 42 kan medføre en sundhedsrisiko, da de forurenende stoffer 
er giftige. Som bekendt er parathion akut giftigt ved indtagelse eller hudkontakt, 
mens chlorerede opløsningsmidler er kræftfremkaldende og flygtige, hvormed der er 
risiko for eksponering ved indånding. For at gøre feltarbejdere bekendt med disse 
risici samt at fremhæve de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger blev der 
udarbejdet en sikkerhedsinstruks, se Bilag 7. Sikkerhedsinstruksen er blevet uddelt 
til alle relevante feltarbejdere. 
 
Instruksen påpeger vigtigheden af at undgå kontakt med forurenet grundvand og 
sediment, herunder at undgå stænk i øjnene. Dette gøres bl.a. ved anvendelse af 
beskyttelsesdragter og handsker. Der anbefales endvidere brug af beskyttelsesbriller 
og åndedrætsværn i særlige situationer. Desuden påpeges, at hygiejne i forbindelse 
med spisning og rygning er væsentlig. 
 
Hvis eksponering finder sted alligevel, forklarer instruksen at kontaktstedet skal 
skylles grundigt og at der skal kontaktes 112. Ved opringningen oplyses der sted samt 
at der kan være tale om forgiftning med parathion. Falck kommer fra Lemvig med 
læge i ambulancen. Lægen er bekendt med de specielle stoffer ved Cheminova og 
har modgift med. Det bemærkes, at Cheminova også anvender 112 ved uheld - der 
findes ikke personel på Cheminova, der træder til i en forgiftningssituation og som 
evt. kunne tilkaldes ved uheld ved Høfde 42. 
 
Ved udtagning af det første sæt grundvandsprøver fra det gamle forsøgsfelt blev 
instruksen ikke fulgt på et enkelt punkt, nemlig ved bortskaffelse af forurenet vand i 
forbindelse med forpumpning. En dunk blev båret til og hældt ned i en grædebrønd. 
Denne proces medfører en vis risiko for plask ved flytning og hældning samt 
indånding ved hældning. Instruksen foreslår, at vandet i stedet for pumpes til 
grædebrønden ved hjælp af en 12V pumpe.  
 
I forbindelse med borearbejdet er der observeret et sikkerhedsproblem. Det drejer sig 
om særlig risiko for eksponering af boreentreprenørens medarbejdere i forbindelse 
med optagning af borestænger og udpresning af kerneprøver i tagrender. Ved disse 
aktiviteter er der særlig risiko for kontakt med forurenet grundvand, specielt uden 
anvendelse af kemikalieafvisende tøj, langskaftede, kemikalietætte handsker og 
sikkerhedsbriller. Det foreslås, at der afholdes et møde med de aktuelle feltarbejdere 
og deres leder inden der udføres mere borearbejde for at aftale en acceptabel løsning. 
ALECTIA anser denne risiko som alvorlig. 
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3.2 Kemiske analyser 

I dette afsnit gennemgås navngivning af organophosphorestre, fastlæggelse af pakker 
med forskellige måleparametre, og analysemetoder. Beskrivelsen af analysemetoder 
er hovedsagelig baseret på et møde hos Cheminova og en gennemgang af 
Cheminovas laboratorium d. 12. juni 2009. 
En tidligere beskrivelse af analysemetoder anvendt på Cheminovas Laboratorium i 
forbindelse med sediment og vandprøver fra Høfde 42 findes i /3/. 
 
3.2.1 Forkortelser for organophosphorestre 

Der findes mange forskellige phosphorestere. For god ordens skyld gennemgås 
hvordan disse estere tildeles en forkortelse. Figur 3-1 viser den generelle kemiske 
struktur: 
 

PR1 R2

X4

X1 X2

X3

Y  
Figur 3-1 Den generelle kemiske struktur af en phosphorester. 
 

• P er phosphor 
• X1-X4 står for oxygen eller svovl (normalt er X4 svovl) 
• R1 & R2 og Y er typisk alkylgrupper som methyl eller ethyl 

 
Hvis alle tre alkylgrupper indeholder kulstof, er der tale om en triester. Hvis 
hydrogen erstatter én af alkylgrupperne er der tale om en diester. Hvis hydrogen 
erstatter to af alkylgrupperne er der tale om et monoester. 
 
En standard måde at skrive en forkortelse for de forskellige stoffer er at angive de 
otte bogstaver i Figur 3-1 i følgende rækkefølge: R1R2YX1X2X3PX4. Som det ses, 
starter man med alkylgrupperne der er bundet til X1, X2 og X3, hvorefter man 
angiver X1, X2 og X3. Forkortelsen afsluttes med phosphor og det stof, som 
phosphor er dobbeltbundet med (typisk svovl). 
 
I forkortelsen, erstattes bogstaverne i Figur 3-1 erstattes med følgende kemiske 
symboler: 

• Alkylgrupperne: Der skrives M for methyl og E for ethyl. Hvis alle tre 
alkylgrupper (R1, R2 og Y) er ens, nøjes med at skrive et enkelt M eller E i 
stedet for at skrive alle tre. Hermed får forkortelsen kun seks i stedet for otte 
bogstaver. Det bemærkes, at parathion har paranitrophenol som én af 
alkylgrupperne. Normal forkortes phosphorestre med andre alkylgrupper 
end methyl og ethyl ikke med denne metoder. 

• X1 - X4: Der skrives O for oxygen og S for svovl. 
• P: Der skrives P for phosphor. 

 
Eksempel 1: MOOSPS 
Der er tale om en triester. Alkylgrupperne er angivet med et enkelt M, hvilket 
betyder at R1, R2 og Y alle består af en methylgruppe. X1 og X2 består af oxygen, 
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mens X3 består af svovl. Som det oftest er, består X4 (det atom, som phosphor er 
dobbeltbundet til) af svovl. 
 
Eksempel 2: EEMOOOPO 
Her er der også tale om en triester. To af alkylgrupperne består af en ethylgruppe, 
mens den sidste består af en methylgruppe. Alle fire atomer omkring phosphor 
består her af oxygen, hvilket er lidt usædvanlig. 
 
 
3.2.2 Parameterpakker 

For at forenkle kommunikation omkring bestilling og afrapportering af 
analysearbejdet er der fastlagt følgende pakker: 
 

• F: færdigvarer (7 parametre) 
• T: triestere (4 parametre) 
• TX: triestere, udvidet (7 parametre) 
• P1/P2: P1- og P2-syre (4 parametre) 
• PNF: paranitrofenol (1 parameter) 
• D: diverse (9 parametre) 

 
 Hver pakkes indehold af måleparametre ses i Tabel 3-1 nedenfor. Valg af disse 
parametre er sket ved overvejelser af en bruttoliste over fundne parametre /4/, en 
risikovurdering /5/ og drøftelser med Cheminovas laboratorium. 
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Tabel 3-1 Oversigt over parametre i de enkelte parameterpakker. 

Parameterpakke Risiko- 
vurdering 

Færdig
varer 
(F) 

Tri- 
estre 
(T) 

Tri- 
estre, 

udvidet 
(TX) 

P1/P2-
syrer 

(P1P2) 

PNF Diverse 

EP3 (parathion) x x      
Paroxon  (x)      
E-amino-P3 
(aminoparathion) 

(x) x      

MP3 
(methylparathion) 

x x      

M-amino-P3  x      
FYF (malathion) x x      
E-Sulfotep x x      
        
EP1-syre x    x   
EP2-syre x    x   
MP1-syre     x   
MP2-syre     x   
        
PNF      x  
        
E-OOOPS   x x    
M-OOSPS   x x    
EEM-OOSPS   x x    
E-OOSPS   x x    
EEM-OOOPS    x    
EEM-OOSPO    x    
E-OOSPO    x    
andre triestre    x    
        
pH       x 
Hg x      x 
Silicium       x 
Chlorcresoler       x 
Chlorfenoler       x 
MCPA       x 
Chlorerede 
opløsningsmidler 

      x 

Total phosphor (P)       x 
orto-phosphat (OP)       x 

 
Ved bestilling af analysepakken ”færdigvarer” vil der ud over kvantificering af de 
angivne stoffer også udføres en visuel kontrol af evt. tilstedeværelse af toppe på 
chromatogrammet, der svarer til det ekstremt giftige stof paraoxon. Dette stof kan 
dannes af parathion under oxiderende forhold. Så længe reducerede forhold hersker 
ved depotet forventes stoffet ikke at forekomme. Derfor kvantificeres stoffet ikke.  
 
Der er lavet en mindre pakke triestere, da nogle triestere næsten aldrig findes eller 
findes i så små koncentrationer, at de er mindre interessante. Hermed reduceres 
arbejdsbyrden på laboratoriet. 
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3.2.3 Analysemetoder: upolære stoffer 

I den aktuelle sammenhæng refererer ”upolære stoffer” til færdigvarer og triestere (se 
parameterpakkerne i afsnit 3.2.2). På grund af deres manglende polaritet skal de 
udrystes med organisk ekstraktionsmidlet toluen (tidligere blev der anvendt 
iospropylacetat, der er lidt mere vandopløselig). Måling af færdigvarer og triestere 
foregår på en gaschromatograf (GC). Laboratoriet anvender to forskellige detektorer: 
 

• FID:flammeionisationsdetektor - mindre følsom 
• FPD flammefotometriskdetector - mere følsom 

 
I begge tilfælde, injiceres ofte 1 µl af toluenfasen. 
 
Detektionsgrænsen for FID-metoden i sedimentprøver er 0,4 mg/kg, se beregning 
nedenfor. Laboratoriet runder typisk op til 1 mg/kg. Ved FPD-metoden er 
detektionsgrænsen en faktor 10 lavere. 
 

 
 
 

 
Detektionsgrænsen for FID-metoden i grundvandsprøver er 0,06 mg/l, se beregning 
nedenfor. Laboratoriet runder typisk op til 0,1 mg/l. Ved FPD-metoden er 
detektionsgrænsen en faktor 10 lavere.  

 
 
 
 

 
 
Normalt blev færdigvarer og triestere analyseret ved hver sin kørsel på 
gaschromatografen. Drøftelser med laboratoriet medførte en aftale om, at der skulle 
udarbejdes et nyt temperaturprogram, således at begge grupper af stoffer kunne 
analyseres ved en enkelt kørsel. Dette vil halvere tiden hvor måleapparatet er optaget. 
 
3.2.4 Analysemetoder: polære stoffer 

I den aktuelle sammenhæng refererer ”polære stoffer” til P1- og P2-syrer samt PNF. 
På grund af polariteten kan disse stoffer ikke ekstraheres fra vandfasen med toluen. 
Hermed er der ikke tale om tilsætning af toluen. I stedet fortyndes prøverne 10 
gange i phosphatbuffer (pH 7) inden analysen. 
 
Måling af de polære stoffer vil normalt kun ske i grundvandsprøver, da disse stoffer 
optræder hovedsagelig i vandfasen og adsorberer ikke i særlig stor grad til 
sedimentprøver. Måling sker ved højtryks væskechromatografi (HPLC). P1- og P2-
syrer køres isokratisk med 100 % phosphatbuffer (pH 7). PNF køres med en gradient 
af buffer (pH 2,5) og acetonitril. 
 
Der er tale om en UV detektor ved 210 nm. Injektionsmængden er 20 µl til EP1 & 
EP2-syre og 100 µl til PNF. Laboratoriet afrapporterer detektionsgrænse ved disse 
injektionsmængder som 0,2 mg/l for alle de polære stoffer. 
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3.2.5 Analysemetoder: kviksølv 

Oplukning af sedimentprøver på laboratoriet sker med metoden DS 2210, hvor der 
anvendes kviksølvfri halvkoncentreret salpetersyre (50 ml for hver 15 g jord). Selv 
om prøven stammer fra et område, hvor der er tilsat natronlud, vil der formentlig 
ikke være behov for ekstra salpetersyre. Der autoklaveres ved 1 atm. overtryk og 121 
°C i 30 minutter. 
 
Der er ikke nogen speciel forberedelse til kviksølvanalysen ved udtagning af 
grundvandsprøver. Som ved alle uorganiske analyser, skal det overvejes, om man er 
interesseret i en ufiltreret prøve (opløst og partikelbundet kviksølv) eller filtrerede 
prøver (kun opløst kviksølv).  
 
Selve måling af kviksølv foregår med atomabsorption spektrofotometri (AAS), 
hydrid-metoden. Såfremt matrixen forårsager skumning, kan der anvendes 
antiskumningsmiddel. Kviksølv kan også måles med ICPMS (metoden anvendes af 
LabVest), men det er ikke sket i denne fase af projektet.  
 
 
3.2.6 Kommunikation 

3.2.6.1 Laboratorier og kontaktpersoner 
Analysearbejde af prøver udtaget ved Høfde 42 foretages normalt af én af følgende 
tre analyselaboratorier. 
 

 
 
Cheminova er en kemisk virksomhed med hovedområde indenfor produktion af 
plantebeskyttelsesmidler. Virksomhedens analyselaboratorium er i 2009 flyttet ind i 
nye lokaler på virksomhedens grund på Rønland. I forbindelse med projektet ved 
Høfde 42 analyserer laboratoriet både sedimentprøver og grundvandsprøver for 
pesticider og nedbrydningsprodukter. 
 
 

 
 
Milana er et privatlaboratorium placeret i Helsingør. I forbindelse med projektet ved 
Høfde 42 analyserer laboratoriet for kviksølv i sedimentprøver og grundvandsprøver 
samt silicium i grundvandsprøver. 

Cheminova A/S 
Thyborønvej 78 
7673 Harboøre 
 
kontakt: Bo Breinbjerg 
telefonnr. 96 90 96 90 
email: bo.breinbjerg@cheminova.com 

Milana A/S 
Fiolgade 13A 
3000 Helsingør 
 
kontakt: Henrik Olsen 
telefonnr. 49 25 07 77 
email: ho@milana.dk 
 

mailto:bo.breinbjerg@cheminova.com
mailto:ho@milana.dk
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LabVest I/S ejes og drives af 8 kommuner og er placeret i Holstebro. I forbindelse 
med projektet ved Høfde 42 er laboratoriet tidligere blevet anvendt til diverse 
uorganiske parametre. 
 

3.2.6.2 Analyseplan 
Cheminovas laboratorium har efterlyst en analyseplan. Behovet var særlig stor i 
forbindelse med den sidste fase af arbejdet, hvor flere aktører bestilte analyser uden 
tilstrækkelig koordinering eller advarsel.  
 
Det foreslås, at rådgiveren jævnlig fremsender et opdateret oversigt over de planlagte 
prøvetagningsrunder. Oversigten skal indeholde runder, som der endnu ikke er sat 
dato på.  
 

3.2.6.3 Indhold af analyserapporter 
Analyserapporter fra Cheminovas miljølaboratorium fremsendes typisk til rådgiveren 
via email i form af et regneark. Der er behov for at disse analyserapporter indeholder 
et vist minimum af data og har en udformning, således at forberedelse af data til 
indlæsning i en database er så lidt arbejdskrævende som muligt. 
 
Der er behov for følgende generelle oplysninger: 

• laboratoriet (Cheminovas Miljølaboratoriet) 
• rekvirent (Region Midtjylland) 
• dato for modtagelse af prøverne på laboratoriet 

 
Herudover er der behov for følgende data vedrørende hvert resultat: 

• boringsnummer 
• filter (vandprøver) eller dybdeinterval (sedimentprøver) 
• parameter 
• attribut (”<” tegn) 
• analyseresultat 
• enhed 
• analysemetode (fx GC eller HPLC, og hvilken GC detektor) 

 
Generelt har analyserapporter hidtil manglet de generelle oplysninger, enheder og 
analysemetode. 
 
Det foreslås, at regnearket opstilles således at der kun står ét resultat for én 
parameter pr. række. Et eksempel på opstilling vises i Bilag 9. 
 
 

LabVest I/S 
Nupark 51 
7500 Holstebro 
 
kontakt: Mona Havemose 
telefonnr. 96 10 93 00 
email: info@labvest.dk 
 

mailto:info@labvest.dk
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4 Konklusioner & anbefalinger 

4.1 Konklusion 

Gennemgangen af felt- og laboratorieprocedurerne har afdækket flere muligheder for 
optimering. Disse er blevet afprøvet i forbindelse med aktiviteter afrapporteret i de 
separate notater ”Undersøgelse af det gamle forsøgsfelt” og ”Forundersøgelse ved nyt 
forsøgsfelt”. Optimeringerne har medført forbedret kvalitet og sikkerhed, og 
medfører tidsbesparelser og en bedre kommunikation mellem projektparterne. 
 
De væsentligste konklusioner angives nedenfor: 
 

1. Risikoen for eksponering af laboranter i forbindelse med udtagning af en 
delprøve fra en Rilsanpose er fjernet helt. 

2. Ansvaret for udtagning af repræsentative sedimentprøver er flyttet fra 
laboratoriet til felten, hvor det hører hjemme. 

3. Mængden af sediment anvendt i analyse af organiske stoffer og kviksølv er 
blevet væsentlig større. Dette minimerer risiko for udtagning af 
sedimentprøver, pga. inhomogeniteter i forureningsspredning. 

4. Der er opnået en tidsbesparelse ved at udarbejde et nyt temperaturprogram 
til GC/FID. Hermed kan færdigvarer og triestere analyseres ved samme 
kørsel. Antallet af triestere er reduceret ved almindelige kørsler, hvilket 
reducerer arbejdsbyrden for laboratoriet. 

5. Neutralisering af pH i grundvandsprøver samt neutralisering og buffering a 
sedementprøver er indført. Dette er sket på grund af risikoen for, at nogle 
prøver har en høj pH fra tilsætning af natron lud til magasinet.  Ved 
neutralisering standses evt. hydrolyse, der foregår efter prøvetagning og før 
analyse, hvormed prøvernes holdbarhed er væsentlig forøget. 

6. Dokumentationsmateriale for felt- og laboratoriearbejde er blevet udarbejdet 
hvilket forøger muligheden for at udførte arbejdet mere kvalificeret og mere 
ensartet. 

7. Sikkerheden er blevet forbedret ved præcisering i en sikkerhedsinstruks.  
 

4.2 Anbefalinger 

Det anbefales at de indførte ændringer anvendes ved fremtidig felt- og 
laboratoriearbejde. Samtidig opfordres til at yderligere forbedringer tilstræbes efter 
behov. 
 

4.3 Uafklarede spørgsmål 

Dette notat har belyst mange af de væsentlige forhold omkring optimering af felt- og 
analysearbejde. Hovedparten af udfordringerne synes nu at være løst. Et enkelt 
problem omkring risiko for eksponering af boreentreprenørens medarbejdere for 
forureningen er dog stadig uløst. ALECTIA anser dette problem for at være alvorlig 
og foreslår et møde med feltarbejdere og deres leder inden der evt. udføres mere 
borearbejde ved Høfde 42. 
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BILAG 1: FELTINSTRUKS, BOREARBEJDE OG SEDIMENTPRØVER 

12. okt. 2009 
 
 
Sikkerhed: Inden arbejdet påbegyndes, læses sikkerhedsinstruksen. De angivne 
foranstaltninger skal følges.  
 
Boretilsyn: Tilsynet har ansvar for følgende aktiviteter: 

• afsætning af boringernes placeringer 
• udarbejdelse af en borejournal (med oplysninger om boremetoden, 

boringernes konstruktion og beskrivelser af jordlagene) 
• udtagning af jordprøver  
• levering af jordprøver til laboratorier (Cheminova & Milanaprøver afleveres 

til ALECTIA) 
• påsættelse af boringsnumre på boringerne til identifikation 
• pejling af grundvand og boringens bund samt måling af upstik over terræn. 

 
Boringskonstruktion: Borejournalen skal indeholde følgende oplysninger om boringens 
konstruktion: diameter af boringen og forerør, materiale for forerør og filter, 
slidsestørrelse, gruskastningens kornstørrelse og dybde, forsejlingsmatierale, -metode 
og -dybde, filterdybde, opstik af forefør over terræn, pejling af boringens bund og 
vandspejl. 
 
Jordlagsbeskrivelse: Borejournalen skal indeholde følgende oplysninger om jordlagene: 
dybde til grænse mellem forskellige lag, kornstørrelse, tilstedeværelse af skaller, 
sedimentets farve, andre indikationer af fri fase forurening (glinsende), lugt.  
 
Flasker til jordprøver: Hver sedimentprøve udtages ved hjælp af stikprøver udtaget med 
teske direkte i 100 ml glasflaske med sort låg belagt med teflon på indersiden. Det er 
besluttet at udtage tre prøver fra hver ½ meter kerne - dvs. tre flasker, hvor man 
udtager ca. 10 stikprøver til hver fra samme ½ meter.  

1) upolære stoffer (færdigvarer) 
2) ægte dobbeltbestemmelse (dvs. ny prøveudtagning)  
3) kviksølv 

Bemærk at vi har besluttet ikke at analysere for polære stoffer 
(nedbrydningsprodukter). I givet fald vil det kræve en ekstra flaske, hvor der ikke 
ekstraheres med toluen. Flasker hentes hos ALECTIA, Viby.  
 
Udtagning af jordprøver: Optagne prøver lægges i ”tagrender” til beskrivelse og 
prøvetagning. Samtlige kerner fotograferes med identifikation. En prøve består af ca. 
50 g sediment (flasken bliver ca. ¼ fyldt). Prøven afvejes med køkkenvægt. Der sigtes 
efter en vægt i intervallet 45-55 g. Prøvemængden noteres på prøvetagningsskemaet. 
En tom flaske vejer 106g uden låg. Prøven til kviksølv skal IKKE vejes, da der skal 
udtages og afvejes en 15 g delprøve på laboratoriet. 
 
Homogenisering: Det tilstræbes, at hver prøve sammenstykkes af ca. 10 teske sediment 
(fx 1 teske for hver 10 cm på en ½ meter borekerne). Begge flasker fyldes samtidig 
således at der udtages en teske fuld fra præcis samme sted på borekernen til begge 



flasker. Hvis der identificeres en stærkforurenet lag, skal dette medtages i prøven. 
Tynde lag skal dog kun udgøre en tilsvarende lille del af prøven. 
 
Forbehandling: Straks efter prøvetagning, forbehandles sedimentprøven. Hver prøve 
tilsættes 50 ml saltholdigt fosfatbuffer (hentes på Cheminovas laboratorium, tlf. 
96909423). Tilsætning sker l hver flaske fra en dispenser. Hvis prøven stammer fra et 
område, hvor der er anvendt lud, tilsættes 1 ml halvkoncentreret saltsyre (6 N HCl, 
hentes på ALECTIA, Viby) til at standse basisk hydrolyse. Dette er ikke aktuelt til 
denne opgave. Endelig tilsættes 20 ml toluen fra en dispenser (hentes på ALECTIA, 
Viby). Bemærk, at toluen ikke tilsættes, hvis der ønskes måling for polære stoffer 
(ikke aktuelt her) Lågene til alle flasker sættes på.  
 
Blanding: Straks efter konservering blandes alle prøverne. Dette sker ved manuelt at 
ryste flaskerne kraftigt i 30 sekunder. For den flasker med toluen, bevirker 
blandingen at færdigvarer ekstraheres over i toluenfasen. For flasker med syre, 
bevirker blanding at luden neutraliseres og hydrolysen stopper. 
 
Prøvetagningsskema: Et prøvetagningsskema udfyldes i felten. Der noteres bl.a. 
prøveidentifikation og den afvejede antal gram.  
 
Analyserekvisition: Inden aflevering af prøverne udfyldes en analyserekvisition, hvor 
der bl.a. noteres prøveidentifikation, ønskede analysepakker, ønskede 
detektionsgrænse og ønskede leveringstid. 
 
Aflevering: De to sæt prøver afleveres samme dag som udtaget til Cheminovas 
portner. Der gives instruks om at ligge prøverne i portnerens køleskab og at kontakte 
laboratoriet med henblik på afhentning. Prøverne til kviksølv afleveres til ALECTIA 
i Århus, hvorfra de afhentes af Milana. 
 
Udstyrsliste: flasker, labels, permanent tusch, køkkenvægt, batterier, 3 x dispensers 
med indhold, analyserekvisition, prøvetagningsskema, engangsdragt, handsker, 
sikkerhedsbriller, øjenskyllevæske, åndedrætsværn, kamera.  
 
 
 
 
 
 
 



PRØVETAGNINGSSKEMA FOR SEDIMENT, HØFDE 42 
 
 

 

Lokalitet:  Nyt forsøgsfelt                                                             Dato: 
 
Prøvetager:    

Boring 
Dybdeinterval 

(m u.t.) 
 

Vægt af 
sedimentprøve 

(g) 
fosfatbuffer 

50 ml 
saltsyre 

ml 6 N HCl 
toluen 
20 ml Bemærkninger 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

NB: Vægt af tom flaske uden låg: 106 g 





 

NB: STÆRKT GIFTIG PRØVE ! 
 

Lokalitet: Høfde 42 
 
Boring:   F 
 
Dybdeinterval:          -            m u.t. 
 
Dato:    / 10    -   2009 
 
Prøvetager: Lars Elkjær 
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NB: STÆRKT GIFTIG PRØVE ! 
 

Lokalitet: Høfde 42 
 
Boring:   F 
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Dato:    / 10    -   2009 
 
Prøvetager: Lars Elkjær 
 

NB: STÆRKT GIFTIG PRØVE ! 
 

Lokalitet: Høfde 42 
 
Boring:   F 
 
Dybdeinterval:          -            m u.t. 
 
Dato:    / 10    -   2009 
 
Prøvetager: Lars Elkjær 
 





ANALYSEREKVISITION 
TIL PRØVER FRA HØFDE 42 

 

 
 
Definition af analysepakker 
Færdigvarer (F): EP3, E-amino-P3, MP3, M-amino-P3, FYF, E-Sulfotep 
Triestere (T): E-OOOPS, M-OOSPS, EEM-OOSPS, E-OOOSPS 
Triestere, udvidet (TX): Triestere plus EEM-OOOPS, EEM-OOSPS, E-OOSPO, andre store toppe 
P1 & P2 syrer(P1/P2): EP1-syre, EP2-syre, MP1-syre, MP2-syre 
fosfor (PO4): total-P, o-fosfat 
 
 
 
Bemærkninger 
Der laves nyt temperatur program til GC/FID så F & T kan laves på samme kørsel. 
Der er observeret fri fase i enkelte boringer - en liste følger snarest. 
Resultaterne bedes sendt elektronisk til Loren Ramsay og Morten Bondgaard. 
 

Boring 
 

Antal 
flasker 

 

 
Prøveinterval 

(m u.t.) 
 

Forbehandling 
1) ml 6N HCL 
2) 50 ml buffer 7 
3) 20 ml toluen 

 

Ønskede 
analysepakker 

Måledetektor 
FID (DG=1mg/ml) 
FPD (DG=0,1mg/ml) 

F1 40 6,0-16,0 2, 3 F, T FID 

F2 12 6,0-8,8 - ” - - ” - - ” - 

F3 4 7,2-8,4 - ” - - ” - - ” - 

F4 12 5,0-8,0 - ” - - ” - - ” - 

F5 8 6,0-8,0 - ” - - ” - - ” - 

F6 14 6,0-9,5 - ” - - ” - - ” - 

F7 12 6,0-8,9 - ” - - ” - - ” - 

Lokalitet: Nyt forsøgsfelt  
 
Prøvetagningsdato:  13-14. okt. 2009 
 
Prøvetager: Lars Elkjær 
 
Afleveringsdato: 14. okt. 2009 
 
Leveringstid: 
 

¨ samme dag 
ü 2 uger 
¨ 4 uger 

 

Laboratorium: 
Cheminova: Bo Breinbjerg (Rønland)  
tlf: 96 90 94 23 
email: Bo.Breinbjerg@cheminova.com  
 
Rådgiver: 
ALECTIA: Loren Ramsay (Århus) 
tlf: 83 19 18 69 
email: lmra@alectia.dk 
 
Myndighed: 
Region Midtjylland: Morten Bondgaard (Holstebro) 
tlf: 87 28 52 55 
email: Morten.Bondgaard@ru.rm.dk  
 
 

NB: STÆRKT GIFTIGE PRØVER! 

mailto:Bo.Breinbjerg@cheminova.com
mailto:lmra@alectia.dk
mailto:Morten.Bondgaard@ru.rm.dk


ANALYSEREKVISITION 
TIL PRØVER FRA HØFDE 42 

 

 
 
Bemærkninger:  
Prøverne indeholder parathion og er stærkt giftige! 
Prøverne er generelt i halve meter intervaller. 
Prøverne skal homogeniseres grundigt inden udtagning af min. 15 g til oplukning. 
Resultaterne bedes sendt elektronisk til Loren Ramsay og Morten Bondgaard. 
 

Boring 
 

Antal 
prøver 

Dybdeinterval 
 

Forbehandling 
 

 Analyseparametre Målemetode 

F1 20 6,0-16,0 ingen kviksølv, total cold vapour, AAS 

F2 6 6,0-8,8 - ” - - ” - - ” - 

F3 2 7,2-8,4 - ” - - ” - - ” - 

F4 6 5,0-8,0 - ” - - ” - - ” - 

F5 4 6,0-8,0 - ” - - ” - - ” - 

F6 7 6,0-9,5 - ” - - ” - - ” - 

F7 6 6,0-8,9 - ” - - ” - - ” - 

      

      

      

      

      

      

      
 

      

Lokalitet: Nyt forsøgsfelt  
 
Prøvetagningsdato:  13.-14. okt. 2009 
 
Prøvetager: Lars Elkjær 
 
Afleveringsdato: 15. okt. 2009 
 
Leveringstid: 
 

¨ samme dag 
ü 2 uger 
¨ 4 uger 

 

Laboratorium: 
Milana: Henrik Olsen  
tlf: 49 25 07 77 
email: ho@milana.dk  
 
Rådgiver: 
ALECTIA: Loren Ramsay (Århus) 
tlf: 83 19 18 69 
email: lmra@alectia.dk 
 
Myndighed: 
Region Midtjylland: Morten Bondgaard (Holstebro) 
tlf: 87 28 52 55 
email: Morten.Bondgaard@ru.rm.dk  
 
 

NB: STÆRKT GIFTIGE PRØVER! 

mailto:ho@milana.dk
mailto:lmra@alectia.dk
mailto:Morten.Bondgaard@ru.rm.dk


 
 
 
 
BILAG 5: PRØVETAGNINGSINSTRUKS, VAND 
 
Forberedelser:  

1. De gamle pumper tages op og smides i en sort affaldssæk. NB: særlig risiko 
for kontakt med forurening! 

2. Vandspejlet og boringens bund pejles i alle de boringer, hvor der skal 
udtages vandprøver. Dette noteres på prøvetagningsskemaet. Antal meter 
vandsøjle i hver boring beregnes. Bemærk, at der kun må anvendes et pejl, 
der tidligere er brugt på Høfde 42. 

3. Boringer identificeres ved hjælp af foto og boringsnr. på stigerør. Der bruges 
strips til at sætte lamineret kort på alle boringer med boringsnumre. 

4. Nye pumpe sættes i boringerne.  
 
Forpumpning og prøvetagning: 

1. Hvert filter forpumpes med dedikeret campingpumpe. Der forepumpes 
indtil farven synes at være stabil, dog minimum voluminet af én 
borestamme. For en 50 mm boring gælder: 1 m vandsøjle = 6 liter; 2 m 
vandsøjle = 12 liter, 3 m vandsøjle = 18 liter. Forpumpen vand samles op i 
en 20 liters dunk. Dette vand pumpes/hældes i en grædebrønd efter behov. 

2. Der udtages to vandprøver fra hvert filter; en ”pH-prøve” (til måling af pH i 
felten) og en ”laboratorieprøve” (til aflevering til Cheminova). Begge flasker 
fyldes med ca. 80 ml vandprøve. Laboratorieprøven udtages i en 100 ml 
Dram glasflaske med teflonbelagt låg. pH-prøven udtages parallelt i en 100 
ml éngangs plastflaske. Glasflasker hentes fra Cheminovas laboratorium, tlf. 
96909423, mens flasker til pH-måling medbringes hjemmefra. 

 
Feltmåling og konservering:  

1. Der måles pH-værdien i pH-prøven med et felt apparat. Der anvendes en 
speciel H-glas elektrode (fx WTW SenTix H) der egner sig til måling af høje 
pH-værdier. Udstyret skal kalibreres dagen før måling. Til kalibrering bruges 
pH standarder på pH=7,0 og pH=10 til en 2-punkts kalibrering. Det 
bemærkes, at holdbarheden af den høje pH standard er kort. 

2. Hvis prøven stammer fra et område med ludtilstæning, skal prøven 
konserveres med 6N saltsyre i felten til at standse processen ”basisk 
hydrolyse” i perioden mellem prøvetagning og analyse. Nedenstående 
formler viser den maksimale syretilsætning. 
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6
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3. Det aktuelle behov for syre bekræftes ved at tilsætte syre til pH-prøven straks 

efter pH er noteret. Der tilsættes fx 0,5 ml syre ad gangen indtil pH 6,0 - 8,0. 
Når den nødvendige mængde er fundet, tilsættes denne mængde til 
laboratorieprøven og prøven lukkes tæt. pH-prøven kan nu hældes ud i 
forpumpningsdunken. 



 
Dokumentation og aflevering: 

1. Der udfyldes en analyserekvisition, der afleveres til Cheminova sammen 
med prøverne. Der tages gerne en kopi hos portneren til ALECTIA. På 
analyserekvisitionen noteres bl.a. ønsket analysepakker, detektionsgrænse og 
leveringstid. 

2. Der udfyldes prøvetagningsskema, der alle er specialudarbejdet til Høfde 42. 
På prøvetagningsskema noteres bl.a. pejleresultater, forpumpningsmængde, 
den målte pH-værdi på pH-prøven og konservering. 

3. Prøver afleveres samme dag som udtaget til Cheminovas portner. Der gives 
instruks om at ligge prøverne i portnerens køleskab og at kontakte 
laboratoriet med henblik på afhentning. Laboratoriet er bemandet også efter 
kl. 16. 

 
Udstyrsliste: 
 

• nøgle 
• høfde pejl (kulhuset) 
• ekstra campingpumper med ledning og slange 
• 12V batterier (ekstra i kulhuset) 
• 12V batterioplader 
• generator 
• dunk til forurenet vand ved forpumpning 
• flasker til labprøver (hentes ved Portneren) 
• flasker til pH måling 
• flaskelabels 
• permanent tusch 
• 1 x dispenser med konserveringsmiddel (6N HCl) 
• analyserekvisition 
• prøvetagningsskema 
• Tyvek engangsdragt 
• engangshandsker 
• sikkerhedsbriller 
• øjenskyllevæske 
• kamera 
• gaffatape 
• strips og lamineret kort med boringsnr  



PRØVETAGNINGSSKEMA, VAND 
 
 

 

Lokalitet:  Høfde 42, Gammelt forsøgsfelt 
 
Udført af:________________________________________   Dato:________________________________________ 

Borings- 
identifikation 

Klokkeslet 
 

Boringens 
diameter 

(mm) 

Nedstik til 
vandspejl 

(m) 

 
 

Nedstik til 
boringens bund 

(m) 
 
 
 

Tykkelsen af 
vandsøjlen 

(m) 

Beregnet 
forpumpning ved 3 

tømninger 
(liter) 

Aktuel 
forpumpning 

(liter) 
pH i  

”pH-prøven” 
Konservering 

ml 6N HCl 
i ”labprøven” 

Bemærkninger 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           





 
                             
 
  
 
 

Høfde 42: Sikkerhedsforanstaltninger ved feltarbejde 
 
 
Forureningens karakter 
Hovedproblemet er det akutgiftige insekticid, parathion. Indånding af parathion er mindre 
væsentlig, da stoffet har et lavt damptryk. Til gengæld er stoffet ekstremt giftigt ved 
hudkontakt og indtagelse. Én dråbe ren parathion i øjet er nok til at medføre døden. 
Herudover er der over 100 andre stoffer i mindre mængder, inkl. chlorerede 
opløsningsmidler. Da disse stoffer er flygtige, er der risiko for eksponering ved indånding. 
Da nogle chlorerede opløsningsmidler er kræftfremkaldende, bør indånding undgås. 
 
Førstehjælp 

• Fjern forurenet beklædning 
• Skyl huden længe og grundig med vand 
• Ring 112  

 
Når du ringer, bør du oplyse, hvor du befinder dig og at der kan være tale om forgiftning 
med parathion. Der kommer læge med ambulancen. De kommer fra Lemvig og kender til 
problematikken, så de har modgift med. Køretid for ambulancen er kun ca. 10 min. 
 
Typiske symptomer ved forgiftning med parathion er sved, tåreflåd, spytflåd, små 
pupiller, mavekrampe, opkastning, diarré. Yderligere oplysninger fås på Indsatskort for 
Parathion og Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12. 
 
Værnemidler 
Beklædning  Tyvek engangsdragt (hvid), altid på når der arbejdes. 
Fodtøj   Gummistøvler, kemikalieresistente. 
Hænder   Nitrilgummihandsker, skiftes hyppigt. 
Åndedræt  Halvmaske, filter type A2 ved lugt (max 3 timer/døgn) 
Øjne   Beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. 
 
Indretning af arbejdspladsen 
Medbring altid øjenskylleflaske, vand og sæbe til håndvask samt plastiksække til 
bortskaffelse af kontaminerede beklædning, handsker, m.m.. Arbejd altid mod vinden for 
at undgå indånding af forureningsdampe. 
 
Personlig hygiejne. 
Der må ikke holdes pause, ryges, drikkes eller spises inden for det indspunsede område. 
 
Indtagelse af mad og drikke må ikke ske iført værnemidler. Der skal vaskes hænder før 
toiletbesøg. Der skal vaskes hænder, arme og ansigt inden indtagelse af mad og drikke 
samt inden rygning. Dette kan foregå ved Kulhuset. 
 
Inden der køres hjem skal handsker og dragt smides i en affaldssæk og efterlades ved 
Kulhuset til bortskaffelse, og der skal vaskes hænder, arme og ansigt. 

November 2009 





 
 
 
 
 

 
BILAG 8: ANALYSEPAKKER 
 
 
Parameter Nævnt i risikovurdering 
Færdigvarer  
EP3 (parathion) x 
E-amino-P3 (aminoparathion) (x) 
M-amino-P3  
MP3 (methylparathion) x 
FYF (malathion) x 
E-Sulfotep x 
P1 og P2 syrer  
EP1-syre x 
EP2-syre x 
MP1-syre  
MP2-syre  
PNF  
PNF  
Triestre  
EEM-OOOPS  
E-OOOPS  
M-OOSPS  
EEM-OOSPO  
E-OOSPO  
EEM-OOSPS  
E-OOSPS  
Andre triestre  
Fosfor  
total fosfor  
ortho-fosfat  
Diverse  
pH  
Hg x 
Silicium  
Chlorcresoler  
Chlorfenoler  
MCPA  
Chlorerede opløsningsmidler  
 
 





Laboratoriet: Cheminova
Rekvirent: Region Midtjylland

Dato for modtagelse af prøver: 14. okt. 2009

Boring Dybdeinterval Lab nr Parameter Attribut Resultat Enhed Metode
F3 7,2-7,7 53 EP3 120 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 E-amino-P3 25 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 MP3 5 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 M-amino-P3 3 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 FYF 5 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 E-Sulfotep 5 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 E-OOOPS < 1 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 M-OOSPS < 1 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 EEM-OOSPS < 1 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 E-OOSPS < 1 mg/kg GC/FID
F3 7,2-7,7 53 EP3 544 mg/kg GC/FID
F3 7,7-8,4 54 E-amino-P3 76 mg/kg GC/FID
F4 7,7-8,4 54 MP3 9 mg/kg GC/FID
F5 7,7-8,4 54 M-amino-P3 6 mg/kg GC/FID
F6 7,7-8,4 54 FYF 11 mg/kg GC/FID
F7 7,7-8,4 54 E-Sulfotep 3 mg/kg GC/FID
F8 7,7-8,4 54 E-OOOPS < 1 mg/kg GC/FID
F9 7,7-8,4 54 M-OOSPS < 1 mg/kg GC/FID

F10 7,7-8,4 54 EEM-OOSPS < 1 mg/kg GC/FID
F11 7,7-8,4 54 E-OOSPS < 1 mg/kg GC/FID
F12 8,4-9,0 55 EP3 14 mg/kg GC/FID


