
NOTAT

Notat om forureningsproblematiken ved høfte 42, Cheminova-
hullet og området ved spildevandsledningsbruddet.
________________________________________________________

Baggrund.

I 1981 fjernede Staten - i samarbejde med Ringkjøbing Amt - de væsentlige dele
af kemikaliedepotet ved høfte 42. 

Ud af 1400 ton deponerede kemikalier blev efterladt ca. 120 ton.

Der blev i 1989 etableret afværgende foranstaltninger - dels for at tørholde det
såkaldte Cheminovahul, og dels for at suge restkemikalier via et drænsystem til
rensning før udledning til Vesterhavet.

Man forventede herefter en acceptabel udsivning fra det gamle depot til Vesterha-
vet, i koncentrationer, der ikke ville være til skade for miljøet.

Som kontrol-faktor har amtet  indsamlet og analyseret muslinger- indsamlet fra
høfte 42 -  og undersøgelserne har vist, at kviksølvindholdet i muslingerne fra at
ligge på et meget højt niveau fra depotets fjernelse, nu nærmer sig det naturlige
baggrundsniveau.

Atlså er forureningen som ventet klinget af igennem årene.

I januar 2000 observeredes “depotlugt” på stranden vest for det gamle depot ud
mod Vesterhavet, og amtet iværksatte undersøgelser for at klarlægge, om udsiv-
ningen var større end antaget, og om det udsivende vand kunne være forurenet i
en grad, der ville være uacceptabel for vandmiljøet.

Undersøgelserne blev igangsat i sommeren 2000, og første fase blev afrapporte-
ret overfor Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2001.
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Undersøgelsernes foreløbige konklusioner viser, at der ved ekstreme vejrforhold -
med høje vandstande dels i Vesterhavet og dels i Cheminovahullet - sker en
udsivning mod både vest og øst.

Undersøgelserne siger ikke noget om risikoen for vandmiljøet i disse situationer.

Samtidig blev der yderligere afgrænset et område, hvor brud på Cheminovas
spildevandsledning i starten af 60érne, har givet anledning til forurening i den
østlige del af Cheminovahullet.

For at klarlægge forholdene yderligere har udvalget efter anbefaling fra admini-
strationen igangsat supplerende undersøgelser, der kort fortalt går ud på at tilveje-
bringe en hydrogeologisk model, der er i stand til at forudsige udsivningens
omfang i både mængder og koncentrationer, og hermed kan fortælle, hvorvidt
udsivningen er til skade for miljøet.

Modellen skal “fødes” med data fra forskellige vejrsituationer, hvorfor der sandsyn-
ligvis vil gå et år, inden modellen er tilfredsstillende indarbejdet.

Herudover skal både forureningen fra det gamle depot og spildevandsudstrømnin-
gen til Cheminovahullet afgrænses yderligere.

I de videre undersøgelser indgår mange andre aspekter - der skal bl. a . udføres
giftighedstest på det udsivende vand, og der skal udføres flugtadfærdsforsøg på
egnede organismer.

Når denne fase 2 i undersøgelserne er færdig til efteråret 2002, vil amtet have det
nødvendige overblik over, om udsivningen er uacceptabel, og i givet fald hvorle-
des de igangværende afværgeforanstaltninger skal øges eller suppleres.

Et udfald af fase 2 - undersøgelserne kan også være, at situationen er acceptabel.
Et lugtfænomen er ikke ensbetydende med, at årsagen til lugten er til skade på
miljøet.

Der er kommet nye, alvorlige momenter ind i sagen, idet Embedslægen har fået
en henvendelse fra en lokal beboer i Thyborøn, der har fået en alvorlig knogle-
marvslidelse. Beboeren har spist ål, fanget i banegravene ved Knopper Enge, og
spørger nu Embedslægen, om der kan være en sammenhæng imellem indtagel-
sen af ålene og udsivning af kemikalier i området.

Selv om Embedslægen ikke mener, at der er nogen sammenhæng, har Teknik- og
miljøadministrationen den 16. marts opfordret Fiskeridirektoratet og Kystdirektora-
tet om at forbyde alt fiskeri i området.
Dette initiativ har udvalget støttet fuldt ud.
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Med virkning fra den 6. april 2001 er der indført midlertidigt fiskeriforbud i banegra-
vene, Lagunesøerne samt fra høfde 39 til 45 og 500 meter ud i Vesterhavet.

Udvalget har herudover besluttet, at der skal udføres udvidede
miljøundersøgelser, og en række andre tiltag for at komme videre i sagen, og der
lægges vægt på, at informationen i sagen til lokalbefolkningen og offentligheden
virkelig bliver effektiv.
Teknik- og miljøudvalget, har ønsket indsatsen forstærket på følgende punkter:

• at der etableres en organisation, som skal gennemføre opgaven der udover
Amtet har deltagelse af Miljøstyrelsen, Cheminova, Thyborøn-Harboøre
kommune, Embedslægen og andre relevante fagpersoner.

•         at der gennemføres udvidet undersøgelse af:

–Kemiske stoffer

–Grundvand

–Fisk og sedimenter

–Eventuelt afledte sundhedsmæssige virkninger

• at der snarest muligt gennemføres yderligere afværgeforanstaltninger - i
den anledning har administrationen entreret med 2 specialistfirmaer om at
udarbejde forskellige forslag til yderligere afværgeforanstaltninger i forhold
til det gamle depot og mulige “hot spots”

•        at der etableres informationsservice til området og at der informeres via        
   internettet.

•        at der snarest holdes møde med Miljøministeren.

•        at der gennemføres fiskeriforbud i området.

•        at der foretages markant skiltning i området og

•        at der udarbejdes budget for indsatsen.

Administrationens bemærkninger.

Situationen ved det gamle kemikaliedepot og ved Cheminovahullet er ikke ander-
ledes end ved andre jordforureningssager, omend dimensionerne er store.
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Praksis for undersøgelserne følger en nøje planlagt vej: Det eventuelle problem
skal klarlægges grundigt, så forudsætningerne for en stor økonomisk indsats i
form af afværge - vedvarende eller ultimativ - er så gode som mulige. 

Hermed undgås en for hurtig og muligvis fejlagtig indsats, som i værste fald kunne
skade miljøet mere end gavne det.

Således er status for undersøgelserne ved Cheminovahullet.

Det er tvingende nødvendigt at fortsætte de allerede igangværende undersøgelser
for at opnå det nødvendige beslutningsgrundlag for de videre tiltag.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt - uden stor risiko for fejlinvesteringer - tages
afgørende beslutninger om art eller økonomi på eventuelle tiltag for afværge i
forhold til det gamle depot eller Cheminovahullet.

Løbende i forbindelse med undersøgelserne tages der stilling til, om der ved
akutte forhold skal udføres afværgeforanstaltninger hurtigt - dette sker efter
administrationens information af Teknik- og Miljøudvalget.

Da sagen har både lokalsamfundets, interesseorganisationer og myndigheders
bevågenhed, har administrationen allerede informeret i flere kredse om sagen, og
der er taget skridt til at nedsætte en følgegruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen,
Cheminova og Amtet.

Internt har administrationen den nødvendige ekspertice i beredskab.

Hans S. Larsen 
Teknik, og Miljø

27. marts 2001
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