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RESUMÉ 
 
Undersøgelser har vist, at der foregår en naturlig, ikke-stimuleret biologisk nedbrydning af 
forureningskomponenterne i det tidligere kemikaliedepot ved Høfde 42. Undersøgelser viser også, at in situ 
basisk hydrolyse med høj sandsynlighed vil slå de fleste eller alle bakterier i sedimentet ihjel. Derfor vil det 
være nødvendigt at pode sedimentet med egnede bakterier for at få sat den biologiske nedbrydning i gang 
(bioaugmentation) efter en basisk hydrolyse. Ventileringsforsøg har vist, at det vil være muligt at skabe 
aerobe forhold i formationen med henblik på at stimulere biologisk nedbrydning in situ. Der er endnu ikke 
identificeret et egnet podemateriale til podning af sedimentet efter ludbehandlingen. 
 
INDLEDNING OG BAGGRUND 
 
Høfde 42 er en stærkforurenet lokalitet beliggende ved Vesterhavet på Harboøre Tange. I 1950’erne og 
1960’erne blev store mængder pesticider og andre forureningskomponenter deponeret på grunden.  
 
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 (20.000 m2) stadig var 
kraftigt forurenet med ca. 100 forskellige stoffer, herunder estimeret 170 tons parathion. På den baggrund 
besluttede Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen at udføre en oprensning af kemikaliedepotet, med det formål at 
standse påvirkning af havmiljøet 
 
I 2006 blev det forurenede område på ca. to hektar indkapslet med en stålspuns 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. 
 
Teknologi screening – valg af metode 
 
Miljøstyrelsen og Ringkjøbing Amt vurderede, at der var behov for en teknologi screening for at vælge den 
rette afværgeteknologi.  Hovedargumenterne for at igangsætte teknologi screeningen var at: 
 

 forureningen er svært tilgængelig (immobil) 
 der er tale om et stort areal med en ”vanskelig” forurening, dvs. der er ingen oplagte 

standardløsninger. 
 kendte afværge teknologier er lovende, men effektivitet og omkostninger er usikre. 
 måske findes der innovative løsninger. 
 der er behov for at finde den rette ”bæredygtige” metode. 

 
I 2006 udførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk evaluering af seks forskellige 
afværgeteknologier for forureningen ved Høfde 42.  
 
De valgte seks forskellige teknologier blev evalueret af rådgivende ingeniørfirmaer og Universiteter. En 
oversigt over de undersøgte teknologier ses i tabellen nedenfor.  
 

Teknologi Effektivitet Tid Anslået pris 
Biologisk nedbrydning Mellem Lang Lav 
Basisk hydrolyse Mellem Mellem Lav 
Kemisk oxidation Mellem Mellem Mellem 
Nul-valent jern Mellem Mellem Mellem 
Termisk oprensning Høj Lav Høj 

 1



Afgravning Høj Lav Høj 
Tabel 1. Oversigt over de afprøvede afværgeteknologier. 
 
På basis af teknologi screeningen udvalgte Miljøstyrelsen og Ringkjøbing Amt metoderne ”in situ basisk 
hydrolyse” og ”in situ biologisk nedbrydning” til videre undersøgelser.  
 
Udvælgelseskriterierne kan opsummeres som: 
 
Hovedkriterier: 

 Omkostninger 
 Effektivitet vs. target level 
 Tid 
 Risici 

 
Andre kriterier: 

 Miljømæssig ”cost-benefit” analyse 
 Bidrag til global opvarmining/CO2 udledning 
 Politiske hensyn/overvejelser 

 
I perioden 2007-2009 er basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning blevet afprøvet ved undersøgelser i 
laboratorium og ved feltforsøg. 
 
Den forventede tidsplan for oprensning ved Høfde 42 er sammenfattet i Tabel 2  
 

Fase Aktivitet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020->
1 Etablering af spuns (holdbarhed>15 år)

2 Basisk-hydrolyse (preliminære lab- og feltforsøg)
2 Bioaugmentation (preliminære laboratorietest - DHI)
2 Ph.D.-projekt - biologisk nedbrydning (Århus Uni)

3 Basisk hydrolyse (effektivitetsdokumentation - pilot scale)

4 Basisk hydrolyse (fuldskala - oprensning)
4 Bioaugmentation (udvikling af teknologi)

5 Bioaugmentation (efterpolering - fuldskala)  
Tabel 2: Forventet tidsplan for oprensningen ved Høfde 42 
 
Det er planen, at afværgen skal udføres som et ”treatment train” startende med in situ basisk hydrolyse 
efterfulgt af in situ biologisk nedbrydning. 
 
Basisk hydrolyse er kort fortalt en in situ metode, hvor natronlud tilføres grundvandsmagasinet med henblik 
på at hydrolysere parathion og andre organophosphor pesticider til vandopløselige stoffer med lav toksicitet, 
der efterfølgende kan fjernes ved afværgepumpning eller nedbrydes biologisk på et vandbehandlingsanlæg. 
 
Størstedelen af forureningen ved Høfde 42 forventes fjernet ved hjælp af den basiske hydrolyse kombineret 
med ”pump-and-treat” af grundvandet. Det er planen at bioaugmentering skal anvendes til efterpolering, som 
en langtidsforanstaltning til langsom fjernelse af eventuelle hydrolyseproduktrester og mindre mængder 
aktivstoffer, som efterlades i sedimentet efter ludbehandlingen. 
 
I denne artikel omtales udelukkende de præliminære undersøgelser, der indtil nu er udført med henblik på at 
vurdere, om der er potentiale for at anvende in situ biologisk nedbrydning efter ludbehandling af sedimentet 
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PRÆLIMINÆRE FORSØG MED BIOLOGISK NEDBRYDNING 
 
I den indledende fase af projektet har DHI (Claus Jørgensen og Anke Oberender) og DGE Group (Søren 
Dyreborg og Claus Kirkegaard) på vegne af Region Midtjylland og Miljøstyrelsen gennemført en række 
undersøgelser, der skulle lede hen imod en nuanceret vurdering af egnetheden af biologisk nedbrydning in 
situ til efterpolering af forureningen ved Høfde 42.  
 
Undersøgelserne har omhandlet følgende: 
 

a) Ludbehandlingens (pHs) indflydelse på den naturlige mikrobielle aktivitet i sedimentet. 
 
b) Forsøg med biologisk nedbrydning efter ludbehandling i søjleforsøg. Målet har været at simulere 

basisk hydrolyse og efterfølgende undersøge om biologisk nedbrydning kan stimuleres. 
 

c) Forsøg med ventilering (flerfase ekstraktion - air-sparging - vakuum-test) – til undersøgelse af 
mulighederne for tilførsel af ilt til den mættede og umættede zone for at skabe bedre iltforhold i 
formationen for at øge den biologiske nedbrydning 

 
Parallelt med DHI’s arbejde har en Ph.D-studerende fra Biologisk Institut, Århus Universitet arbejdet med 
isolering, identifikation og karakterisering af bakterier fra Høfde 42, der har potentiale for nedbrydning 
forureningen i depotet. 
 
RESULTATER 
 
a) Ludbehandlingens (pH’s) indflydelse på mikrobiel aktivitet. 
 
Forsøgene er udført som batchforsøg med sedimentopslæmninger. Kimtalsundersøgelser fra ubehandlet 
sediment viser, at der findes højt indhold af bakterier i sedimentet fra Høfde 42. Som forventet viser 
resultaterne, at en pH hævning i sedimentet til pH 10-11 har en kraftig negativ effekt på koncentrationen af 
bakterier i sedimentopslæmningerne. Undersøgelserne viser også, at ikke alle bakterier inaktiveres ved en 
behandling af sedimentet med pH 10 efterfulgt af neutralisering. Jo højere pH er jo større er risikoen for at 
alle bakterier slås ud. 
 
Kimtalsbestemmelserne blev understøttet af resultater af respirationsundersøgelser på 
sedimentsuspensionerne før, under og efter (neutralisering) ludbehandling. 
 
De bakterier, der overlevede høje pH stigninger, var i alle tilfælde samme art. Den blev fænotypisk bestemt 
til Pseudomonas flourescens.  
 
b) Forsøg med biologisk nedbrydning efter ludbehandling i søjleforsøg 
 
DHI har gennemført en række søjleforsøg og nedbrydningsforsøg til simulering af oprensningen ved Høfde 
42. Den bakterielle vækst er observeret før, under og efter ludbehandlingen. Resultaterne viser, at der efter 
ludbehandling og den efterfølgende neutralisering er gode forhold for bakterier, der tilsættes sedimentet, da 
sedimentet er mindre toksisk, og både konkurrenter og bakteriernes naturlige fjender er reduceret til et lavt 
niveau. 
 
I en række forsøg blev ludbehandlet (og neutraliseret) sediment podet med podevæske indeholdende 
bakterier fra Cheminovas renseanlæg. Med det valgte podemateriale var det ikke været muligt at påvise en 
biologisk nedbrydning af restforureningen i sedimentet. 
 
c) Ventilering (air-sparging - flerfase ekstraktion - vakuum-test) 
 
Det vil kræve store mængder ilt for at stimulere en biologisk nedbrydning af en eventuel restforurening i 
depotet efter basisk hydrolyse. Tilsætning af ilt kan ske ved tilsætning af atmosfærisk luft, enten ved 
airsparging eller bioventilering eller en kombination af de to.  
 
To scenarier blev undersøgt af DGE Group: 
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1) Fjernelse af grundvand således at der skabes umættede forhold, hvorved en kraftig 

gennemventilering vil kunne sikre aerobe forhold i jorden (+ stripning af flygtige forbindelser) 
2) Tilsætning af ilt til grundvandet (mættede zone) via air-sparging / bio-sparging med en tilhørende 

vakuumekstraktion i den umættede zone. 
 
Fjernelse af grundvand (scenarie 1) blev undersøgt ved en flerfase ekstraktionstest. Testene viste, at det var 
muligt at fjerne store mængder vand fra formationen ved anvendelse af vakuum. 
 
Tilsætning af ilt til grundvandet (scenarie 2) blev undersøgt med en traditionel air-sparging test. Air-sparging 
testene viste, at metoden kan anvendes til at tilsætte atmosfærisk luft (og dermed ilt) til grundvandet på 
lokaliteten. Samtidig viste undersøgelserne, at der vil ske en afstripning af flygtige forureningskomponenter. 
Alternerende drift vil som supplement til iltningen af grundvandet også medføre, at store vandmængder vil 
blive flyttet rundt i grundvandsmagasinet og medføre en kraftig omrøring. Dette vil i teorien kunne stimulere 
udvaskning af stoffer fra svært tilgængelige områder og stimulere biologisk nedbrydning 
 
Mulighederne for at fjerne luft fra den umættede zone blev undersøgt ved en vakuumekstraktionstest. 
Resultaterne af testene viste, at der er store virkningsradier i den umættede zone ved relativt lave anvendte 
difference vakuum. Det vurderes, at det vil være muligt at fjerne store mængder luft fra formationen. Hvis det 
besluttes at anvende air-sparging til iltning af grundvandet, vil det være muligt at fjerne den injicerede luft i 
den umættede zone ved hjælp af vakuumekstraktion. 
 
d) Isolering, identifikation og karakterisering af bakterier fra Høfde 42 
 
Marie Bank Nielsen er ca. halvvejs i sit Ph.D-studie. Foreløbig er det lykkedes hende at isolere to bakterier 
der kan nedbryde para-nitrofenol, et nedbrydningsprodukt af parathion. Især den ene af disse bakterier er 
blevet karakteriseret og nedbrydningen af para-nitrofenol er blevet undersøgt under forskellige betingelser 
med fokus på nedbrydning ved højt pH. Evnen til at nedbryde para-nitrofenol ved høje pH værdier (pH 9-10) 
kan eventuelt minimere behovet for neutralisering efter den basiske hydrolyse. Fokus for hendes projekt er 
fremadrettet at undersøge, hvilke andre bakterier der er til stede ved Høfden 42.  
 
DISKUSION 
 
De præliminære undersøgelser viser, at ludbehandlingen vil slå de fleste eller alle bakterier i sedimentet 
ihjel. Derfor vil det være nødvendigt at pode sedimentet med egnede bakterier for at få sat nedbrydningen i 
gang (bioaugmentation).  
 
Ventileringsforsøgene har vist, at det vil være muligt at skabe aerobe forhold i formationen med henblik på at 
stimulere biologisk nedbrydning in situ. Der kræves dog pilot-skala feltforsøg for at bestemme design 
parametrene i forhold til fuld-skala oprensning. 
 
Der er ikke i øjeblikket identificeret et egnet podemateriale til podning af sedimentet efter ludbehandlingen. 
Udvælgelsen af egnede bakterier er et afgørende trin i oprensning ved bioaugmentation. Der er stadig 
usikkert, om der kan frembringes podemateriale af en kvalitet og mængde, der gør, at man med fordel kan 
anvende bioaugmentation som en afværgeteknologi på Høfde 42. Undersøgelserne ved Høfde 42 har dog 
vist, at der foregår naturlig, ikke-stimuleret biologisk nedbrydning. 
 
Nogle af de ubesvarede spørgsmål og overvejelser i forbindelse bioaugmentation er vist herunder. 
 
Krav til bakterierne/podematerialet: 
 

• Skal kunne spredes/distribueres i sedimentet (være mobil) 
• Skal kunne overleve og være aktive (nedbryde forurening) 
• Skal kunne opformeres i stor mængde 
• Skal kunne nedbryde de væsentligste restforureninger (parathion, PNF, EP2-syre, e-sulfotep og e-

amino-parathion) 
• Skal helst kunne måles, så man kan afgøre om de overlever og er aktive. 
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Kilder til og udvælgelse af bakterier / podemateriale: 
 

• En bred vifte af bakterier skal vælges (forskellige stoffer, forskellige nedbrydningsveje) 
• Isolering af bakterier fra vand og sediment på Høfde 42 
• Selektiv opformering og isolering efter nedbrydningsegenskaber og efter mobilitet i sedimentet. 
• Karakterisering af bakterierne (morfologisk, fænotypisk og genetisk) 
• Bakterier der er vidt udbredt, har rette nedbrydningsegenskaber, har højt potentiale for transport og 

bibeholder sine nedbrydningsegenskaber efter opformering udvælges. 
 
 
KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
 
Udviklingsarbejdet omkring afværgemetoderne ved Høfde 42 er finansieret af Region Midtjylland og 
Miljøstyrelsen og udført i et samarbejde mellem firmaerne DGE Group, DHI og Alectia. Århus Universitet og 
Cheminova har bidraget til arbejdet.  
 
Metodeudviklingen har taget udgangspunkt i en helt ny teknologi in situ basisk hydrolyse, hvor de 
forurenende stoffer nedbrydes i jorden, hvorefter restprodukter opløst i vand pumpes op og fjernes i et 
overjordisk renseanlæg. In situ biologisk nedbrydning skal til slut sikre at eventuel restforurening efterladt i 
høfdedepotet nedbrydes over tid. 
 
Resultaterne af udviklingsprojekterne er i januar 2009 afrapporteret i et udkast til skitseprojekt for 
fuldskalaoprensning af forureningen på Høfde 42. Laboratorieforsøg og pilotskala feltforsøg har 
dokumenteret at basisk hydrolyse i kombination med biologisk nedbrydning med stor sandsynlighed vil 
være en anvendelig og omkostningseffektiv metode til fjernelse af forurening i høfdedepotet.  
 
De indledende undersøgelser efterlader dog en række ubesvarede spørgsmål med hensyn til metodens 
effektivitet ved fuldskalaimplementering. Der kan nævnes to primære uafklarede forhold: 
 

1) Hvor effektiv er in situ basisk hydrolyse reelt? Er det muligt at opnå tilstrækkelig kontakt mellem den 
basiske væske og de svært tilgængelige forurenende stoffer i depotet, og hvor meget forurening 
kan vi forvente at fjerne ved metoden? 

 
2) Kan der efter den basiske hydrolyse skabes forhold i høfdedepotet, og udvikles bakterier, der 

muliggør in situ biologisk oprensning til fjernelse af restforurening. 
 
Det er Region Midtjylland og Miljøstyrelsens vurdering, at effektiviteten af in situ basisk hydrolyse (pkt 1) 
skal dokumenteres i pilotforsøg, der simulerer fuld-skalaoprensning, inden projektgruppen arbejder videre 
på udviklingen af in situ biologisk nedbrydning (pkt 2). 
 
Der planlægges at lave pilotforsøg med in situ basisk hydrolyse i perioden 2010-2013.  
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