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Resume 

Denne statusrapport har til formål at samle op på resultaterne fra de 
undersøgelser, Ringkjøbing Amt har gennemført i perioden januar 2001 til 
oktober 2002, i området ved det tidligere høfdedepot på Harboøre Tange, og 
gøre status over hvilken viden de samlet set giver om forureningssituationen i 
området. Rapporten skal efterfølgende danne grundlag for at afgøre hvilke 
tiltag der videre skal gennemføres i området. 

Der er samlet op på resultaterne fra de gennemførte undersøgelser og på 
grundlag af disse undersøgelsesresultater er der gennemført en vurdering af 
hvorvidt det tidligere høfdedepot kan give anledning til, at Vesterhavet tilføres 
stoffer i et omfang, som ligger ud over vandkvalitetskravet for recipienten.  

Undersøgelserne er gennemført i perioden januar 2001 til oktober 2002, og 
har omfattet: opstilling af en geologisk model for området; beskrivelse af 
strømningsforholdene i grundvandsmagasinerne; fuldstændig afgrænsning af 
forureningens udbredelse; belysning af grundvandsforureningens giftighed 
og vurdering af forureningstilstanden i fyldgravene, en vandrecipient i 
området. 

Samlet set viser undersøgelserne, at der eksisterer to grundvandsmagasiner 
i området adskilt af et tyndt lerlag. I høfdedepotet forekommer de højeste 
forureningskoncentrationer i det nedre grundvandsmagasin. 

Under almindelige vejrforhold vil spredningen af grundvandsforureningen i 
begge magasiner i høfdedepotet foregå mod havet. Under høje 
havvandssituationer, for eksempel i forbindelse med stormhændelser, vil 
spredningen af grundvandsforureningen i begge magasiner i høfdedepotet 
foregå forbi det afskærende dræn mod ”Cheminovahullet”. Disse høje 
havvandssituationer har i perioden september 2001 til oktober 2002 optrådt i 
ca. 43 døgn, hvoraf den længste sammenhængende periode var på ca. 30 
døgn. 

Forureningsbelastningen i det øvre grundvandsmagasin i ”Cheminovahullet” 
er mindre i forhold til forureningsniveauet i høfdedepotet. Der er ingen data 
for det nedre magasin. Gennem hele året vil spredningen af 
grundvandsforureningen i ”Cheminovahullet”, og den der tilføres fra 
høfdedepotet ved høje havvandssituationer, foregå østover mod Knopper 
enge.  

Risikovurderingen af forureningsspredningen fra høfdedepotet til havet er 
gennemført på baggrund af meget forenklede overslagsberegninger af 
forureningsudsivningen fra høfdedepotet. Det understreges, at der i 



forbindelse med beregningerne er lavet en række antagelser, som betyder, at 
resultaterne giver et overestimat, det vil sige overvurderer 
forureningsudsivningen. Beregningerne anses dog for at udgøre et 
tilstrækkeligt grundlag for en overordnet vurdering af risikoen forbundet med 
forureningsspredningen.  

Effekten af ekstreme vejrsituationer på forureningsspredningen er ikke 
medtaget i beregningerne, idet der ikke i undersøgelsesperioden har optrådt 
egentlige stormsituationer. 

Som grundlag for risikovurderingen i forhold til Vesterhavet er de beregnede 
stofmængder sammenholdt med de nationale vandkvalitetskriterier. Stoffet 
parathion er anvendt som udgangspunkt for vurderingen. 

Det samlede resultat af risikovurderingen er, at det ikke kan afvises, at 
udsivningen fra høfdedepotet indebærer, at Vesterhavet tilføres stoffer i et 
omfang, som ligger ud over vandkvalitetskravet for recipienten. Der er dog i 
højere grad knyttet en usikkerhed til i hvor stort et område belastningen er 
uacceptabel, og hvor alvorlig belastningen er. 

Der eksisterer ingen recipientdata for Vesterhavet som kan underbygge 
resultatet af den gennemførte risikovurdering. Resultatet af en igangværende 
revidering af et eksisterende moniteringsprogram ved høfdedepotet, der hidtil 
har omfattet målinger af kviksølvindholdet i muslinger ved høfde 42, vil dog i 
forhold til den gennemførte risikovurdering, forhåbentlig kunne bidrage med 
yderligere oplysninger om den miljømæssige effekt i havet.  

På baggrund af undersøgelsesresultaterne konkluderes det, at den 
eksisterende afværgeforanstaltning ved høfdedepotet ikke lever op til den 
oprindelige målsætning om at begrænse spredningen af forurenet grundvand 
til de omkringliggende arealer. Det har dog, på baggrund af det eksisterende 
datagrundlag, ikke været muligt at gennemføre en risikovurdering af den 
spredning af grundvandsforurening, der sker fra høfdedepotet mod 
vandrecipienterne på Harboøre Tange, herunder lagunesøerne. 

På baggrund af den gennemførte risikovurdering anbefales det, at der 
gennemføres mere detaljerede undersøgelser af: 

• hvilken forureningsrisiko høfdedepotet og ”Cheminovahullet” udgør 
overfor vandrecipienterne på Harboøre Tange, med henblik på en 
nærmere afklaring af behovet for afværgetiltag (herunder eventuelle 
ændringer af den eksisterende afværgeforanstaltning). 
Undersøgelserne kan endvidere anvendes ved revurderingen af det 
eksisterende fiskeriforbud i området. 
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• forureningsudstrømningen fra høfdedepotet til havet med henblik på 
en nærmere vurdering af behovet for afværgetiltag til begrænsning af 
forureningsbelastningen af Vesterhavet. 
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1. Indledning 

I 2000 udførte Ringkjøbing Amt en undersøgelse af forureningssituationen 
ved det tidligere høfdedepot på Harboøre Tange. Resultaterne fremgår af 
rapporten ”Høfde 42 – Undersøgelse af forureningssituationen ved høfde 42 
og ”Cheminovahullet” på Harboøre Tange”, udarbejdet af Ringkjøbing Amt i 
januar 2001 /1/.  

Som resultat heraf besluttede Ringkjøbing Amt at igangsætte yderligere 
undersøgelser i 2001, for at få afklaret om det tidligere høfdedepot på 
Harboøre Tange kan give anledning til en miljømæssig uacceptabel 
belastning af Vesterhavet, se figur 1.1.  

6000

meter
300

 
 KMS copyright Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033  
 Figur 1.1. Oversigt over området der har været omfattet af de udførte 

undersøgelser. 

 

Thyborøn Fjord 
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Denne statusrapport har til formål at samle op på resultaterne fra disse 
undersøgelser, som er gennemført i området fra januar 2001 til oktober 2002, 
og gøre status over hvilken viden de samlet set giver om 
forureningssituationen i området. Rapporten skal efterfølgende danne 
grundlag for at afgøre hvilke tiltag der videre skal gennemføres i området. 

 6 



Statusrapporten omfatter en opsamling af resultaterne fra de gennemførte 
undersøgelser og en risikovurdering af den potentielle forureningsbelastning 
af Vesterhavet fra høfdedepotet. Risikovurderingen er baseret på forenklede 
overslagsberegninger der giver et overestimat af de udstrømmende  
forureningsmængder fra høfdedepotet.  

Statusrapporten er udarbejdet af Ringkjøbing Amt og beregningerne er 
kvalitetssikret af det rådgivende ingeniørfirma DGE, Dansk Geo-servEx a/s. 
Sammen med /1/ udgør denne statusrapport et samlet overblik over hvilke 
undersøgelser, Ringkjøbing Amt har gennemført i området siden januar 
2000. 
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2. Undersøgelser gennemført i perioden januar 2001 
til oktober 2002 

I det følgende vil der kort blive redegjort for resultaterne af de undersøgelser, 
der i perioden januar 2001 til oktober 2002 er gennemført i området ved det 
tidligere depot ved høfde 42 på Harboøre Tange. 

For hver enkelt af undersøgelserne er der tidligere udarbejdet et skriftligt 
notat eller rapport, der i detaljer gennemgår resultaterne (se 
litteraturhenvisningerne i de enkelte afsnit). 

2.1. Geologien i undersøgelsesområdet 

Det rådgivende ingeniørfirma HOH Vand & Miljø A/S har udarbejdet en 
tolkning af geologien i området og opstillet en geologisk model /2/. 
Grundlaget for vurderingen er de nye geologiske oplysninger, der fremkom 
ved de supplerende boringsundersøgelser i januar-maj 2001, og den 
eksisterende geologiske viden. 

Denne geologiske model er en udbygning af den geologiske beskrivelse, der 
tidligere er blevet fremlagt i /1/. Modellen har ikke givet anledning til en 
ændret opfattelse af den regionale geologiske opbygning på Harboøre Tange 
og Agger Tange /1/. Derimod er beskrivelsen af de lokale geologiske forhold 
revideret væsentlig i forhold til den tidligere tolkning af resultaterne fra 
boreundersøgelserne i juli-december 2000 /1/. 

Den geologiske opbygning i området (strand, ”Cheminovahullet” og Knopper 
enge), se figur 2.1.1, er overordnet karakteriseret ved et fyldlag øverst med 
overvejende mellemkornet sand. Herunder træffes der intakte aflejringer 
bestående af mellem- til finkornet sand, som i kote –2m til –3,5m afløses af 
et tyndt lerlag (<1m), der minder om fjordleret. Den dybdemæssige placering 
af leroverfladen varierer i depotområdet med op til 2 meter (se figur 2.1.2). 
Lerlaget ser ud til at være gennemgående såvel i depotområdet som lokalt 
omkring depotområdet /2/.  
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 Figur 2.1.1. Geologisk profilsnit som strækker sig fra Vesterhavet over strand, havdige og 
”Cheminovahullet”. /2/  

 

 
Under lerlaget følger en finkornet sekvens af vekslende ler- og siltlag med 
lokale indslag af finsand lige under lerlaget. De lokale finsandslag har en 
tykkelse på op til et par meter /2/. 

Under det vekslende finkornslag træffes fjordleren i ca. kote –8m /2/. 

På denne baggrund vurderes det, at der eksisterer to grundvandsmagasiner i 
området, et øvre over det øverste lerlag og et nedre i findsandsformationen 
under lerlaget /2/. For det nedre magasin er det sandsynligt, at der reelt er 
tale om flere små lokale magasiner frem for et stort sammenhængende. Det 
skyldes, at finsandsformationen optræder i lokale lommer. 
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 Figur 2.1.2. Koten for toppen af lavpermeabelt lag over fjordleret, det såkaldte øvre lerlag. 
/2/ 

 

 

2.2. Grundvandets strømningsforhold 

I perioden september 2001 til oktober 2002 er der gennemført enkeltpejlinger 
og kontinuerte målinger af grundvandsspejlet i området ved høfdedepotet, 
”Cheminovahullet” og Knopper enge.  

På baggrund af disse data, har det rådgivende ingeniørfirma Rambøll 
(tidligere HOH Vand & Miljø A/S) gennemført en vurdering af grundvandets 
strømningsforhold i området ved høfdedepotet /3/. 

Målet med arbejdet har været at få belyst, hvilke mekanismer der styrer 
grundvandsstrømningen i og omkring høfdedepotet under almindelige og 
ekstreme vejrsituationer. Samtidig har det været målet at få undersøgt om de 
nuværende afværgetiltag er effektive samt at få belyst variationer i både 
forureningen og havets indtrængning i grundvandsmagasinerne på stranden 
over tid. Ved afværgetiltagene forstås det afskærende dræn, der er placeret 
under diget, og det overfladenære drænsystem i ”Cheminovahullet” (se afsnit 
6).  
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Dette er kun delvist lykkedes, da der blandt andet har været problemer med 
ledningsevnemålerne, der skulle belyse variationer i forureningen og havets 
indtrængning på stranden.  

De kontinuerte målinger er gennemført i to øst-vest orienterede linier og en 
nord-syd linie (se figur 2.2.1). Målepunkterne omfatter både det øvre og 
nedre grundvandsmagasin (se afsnit 2.1).  

 Figur 2.2.1. Placering af boringer og den eksisterende afværgeforanstaltning (i form af det 
afskærende dræn og det overfladenære drænsystem) samt angivelse af de tre målelinier, hvor 
kontinuerte grundvandsmålinger er udført. /3/  

 

 
På trods af de mange data der er indsamlet i over et år, er der fortsat 
usikkerhed om, hvordan hele strømningsbilledet ser ud over tid. Dette 
skyldes, at strømningsforholdene har vist sig at være meget komplekse, 
blandt andet som følge af de dræn, der er placeret i området. Med forbehold 
for de usikkerheder der er knyttet til datatolkningen, kan nedenstående 
overordnet uddrages om strømningsforholdene. Det understreges, at der er 
tale om en forenklet beskrivelse af strømningsbilledet i området, da målet har 
været at give et overblik over hovedtendenserne for grundvandsstrømningen. 

De kontinuerte målinger af grundvandsspejlet i området ved høfdedepotet er 
i første omgang fortsat efter oktober 2002. Dette er gjort for at sikre, at 
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effekterne af en eventuel forårsstorm i området i 2003, vil blive registreret 
med henblik på en eventuel senere revurdering af strømningsforholdene. 

2.2.1. På stranden, ved høfdedepotet 

I det øvre grundvandsmagasin eksisterer et grundvandskel som følge af det 
afskærende dræn. Den præcise placering af skellet varierer over tid 
afhængig af havvandsstandene, men det ligger umiddelbart foran det 
afskærende dræn (mellem boring V8 og drænet). Som følge af 
grundvandsskellet, er strømningen i det øvre grundvandsmagasin, tæt ved 
det afskærende dræn, rettet mod øst, mod drænet. Tættere på kysten er 
strømningen udadrettet mod havet /3/. 

Det nedre grundvandsmagasin vurderes at være så heterogent, at det ikke er 
muligt at vurdere en generel strømningsretning /3/, hvilket stemmer godt 
overens med den geologiske beskrivelse (se afsnit 2.1). Der er dog en 
indikation af, at der kan forekomme en udadrettet grundvandsstrømning til 
havet fra det nedre grundvandsmagasin /3/. Det vurderes at 
gennemstrømningen generelt (også på Knopper enge) er mindre i det nedre 
grundvandsmagasin end i det øvre, idet gradienten på grundvandspejlet er 
meget lille og den hydrauliske ledningsevne er lavere end i det øvre magasin 
/3/. 

Det vurderes, at der generelt er nedadrettet gradient mellem de to 
grundvandsmagasiner. At der ikke er en generel tendens for 
grundvandsstrømningen i det nedre magasin, kan dog indikere en relativ 
dårlig hydraulisk kontakt mellem de to magasiner /3/. 

Grundvandsstrømningen i begge grundvandsmagasiner styres delvist af 
havet, og det vurderes, at der er god hydraulisk kontakt mellem de enkelte 
magasiner og havet. For det øvre magasin ses også en væsentlig påvirkning 
fra det afskærende dræn, mens det ikke er muligt at vurdere effekten af dette 
i det nedre magasin /3/. Det er ikke muligt, på baggrund af pejledataene, at 
vurdere præcist hvor stor en mængde grundvand der strømmer til det 
afskærende dræn og bliver ledt væk /3/.  

2.2.2. ”Cheminovahullet” 

I det øvre grundvandsmagasin eksisterer der, som følge af det afskærende 
dræn, et grundvandsskel, der deler grundvandsstrømningen i østlig og vestlig 
retning. Det vil sige, at grundvandsstrømningen i den vestlige del af 
”Cheminovahullet” er rettet mod det afskærende dræn i vest, og i den østlige 
del er den rettet mod Knopper enge i øst. Placeringen af grundvandsskellet 
afhænger af havvandstanden. Nord og syd for ”Cheminovahullet” er 
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strømningen i det øvre magasin rettet ind imod ”Cheminovahullet”, 
sandsynligvis på grund af det overfladenære dræn /3/. 

Grundvandsstrømningen i det øvre grundvandsmagasin styres af havet, 
samtidig ses en effekt af det afskærende dræn og det overfladenære 
drænsystem /3/. I forhold til forholdene på stranden er påvirkningen fra havet 
mindre, idet den mindskes med afstanden til kysten. 

Det er ikke muligt at udtale sig om grundvandsstrømningen i det nedre 
grundvandsmagasin, da der ikke findes data for det nedre magasin i 
”Cheminovahullet”. 

2.2.3. Knopper enge 

Grundvandsstrømningen i begge grundvandsmagasiner er rettet mod øst-
nordøst mod den nordlige lagunesø (Thyborøn fjord) /3/. 

Det vurderes, at der er opadrettet gradient mellem det øvre og nedre 
grundvandsmagasin. Længere østpå tyder det på, at der forekommer 
nedadrettet gradient igen. Selve gradienten i begge områder er dog meget 
lille. Udbredelsen af området, hvor der er opadrettede gradientforhold, 
varierer over tid. Dette kan have baggrund i variationen i nettonedbør og 
vandstanden i lagunesøerne (Thyborøn og Harboøre fjorde) over året /3/. 

Begge grundvandsmagasiner er styret af vandstanden i lagunesøerne og 
indirekte af havet, sandsynligvis gennem lagunesøerne /3/. 

Gradienten på grundvandsspejlet i begge grundvandsmagasiner er ret lille og 
dermed også strømningshastighederne. Generelt gælder at 
strømningshastighederne er ret konstante over året /3/.  

2.2.4. Strømningsforhold ved ekstreme situationer 

Ved de tidligere undersøgelser er det blevet påvist, at der kan ske en øget 
udstrømning fra høfdedepotet i situationer efter stormhændelser /1/. Den 
øgede udstrømning kan forekomme som følge af, at stormen i første omgang 
presser grundvand fra stranden over det afskærende dræn ind i 
”Cheminovahullet”. Derefter kan der, når havet trækker sig tilbage, ske en 
øget udstrømning fra stranden til havet, som følge af at grundvandsspejlet er 
blevet højere i ”Cheminovahullet” og på den østlige del af stranden /1/. 

I løbet af det år de kontinuerte grundvandspejlinger er indsamlet over, har 
der ikke været en egentlig stormhændelse ved Harboøre Tange. Der er 
derfor ikke data på hvordan strømningsforholdene er ved sådanne ekstreme 
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vejrsituationer. Men der har været et par episoder med forhøjede 
havvandsstande; en kort i oktober 2001 og en længerevarende i perioden 
februar – marts 2002. På baggrund af dataene herfra kan nedenstående 
udledes om strømningsforholdene i området ved forhøjede havvandsstande 
(se figur 2.2.2). 

Når der er høje vindhastigheder (hvilket oftest falder sammen med 
vestenvind), ses en tydelig forstærkning af fluktuationerne i 
grundvandsspejlet i begge grundvandsmagasiner på stranden som følge af 
havets påvirkning /3/. Dette stemmer godt overens med de situationer der 
tidligere er blevet identificeret som kritiske (se ovenfor) /1/. I disse situationer, 
med høje havvandsstande, er grundvandsstrømningen i begge 
grundvandsmagasiner østlig. 

-4
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Dige

Kote i.f.l. DNN

Afskærende dræn

Vesterhavet Forstrand Hævet strand
(høftedepot)         
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Afskærende dræn er i kote -0,5

   Høje havvands situationer
    Almindelige vejrforhold

 Figur 2.2.2. Principskitse af strømningsforholdene i det øvre grundvandsmagasin ved 
høfdedepotet. De indtegnede kurver illustrerer grundvandsspejlets relative placering, mens 
pilene angiver grundvandets strømningsretning.  

 

 
I det nedre grundvandsmagasin vurderes det, at der sker en strømning 
østover under det afskærende dræn, da dataene tyder på, at drænet har en 
ringe betydning for strømningen i det nedre grundvandsmagasin /3/.  

I det øvre grundvandsmagasin, forplanter de høje havvandsstande sig fra 
stranden ind på den anden side af det afskærende dræn, til midten af 
”Cheminovahullet”. Der kan i disse perioder ikke ses en effekt af det 
afskærende dræn /3/. Dataene viser at de høje havvandsstande genfindes i 
boringerne på stranden relativt tæt på det afskærende dræn med cirka et 
døgns forsinkelse /3/. Det er ikke muligt, på baggrund af dataene, at udlede 
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præcist hvor stor en mængde grundvand der passerer det afskærende dræn 
i disse perioder /3/. 

I ”Cheminovahullet” vil der i perioder med høj havvandsstand være en større 
østlig grundvandsstrømning, idet grundvandsskellet i det øvre magasin 
trækker mod vest /3/. I disse situationer er der desuden risiko for, at det 
overfladenære dræn leder grundvandet, som presses fra stranden forbi det 
afskærende dræn, relativt hurtigt mod øst /1/, såfremt det overfladenære 
dræn ikke har kapacitet til at vandet kan ledes/pumpes væk /3/. I forhold til 
det overfladenære dræn skal det bemærkes, at det er placeret i kote +1,25 m 
til +0,9 m og grundvandsspejlet for det øvre magasin i ”Cheminovahullet” 
ligger generelt omkring kote +1 m og op til +1,5 m ved høje 
havvandssituationer. 

Det er tidligere blevet fremført (se ovenfor), at der efter en stormsituation kan 
ske en øget grundvandsudstrømning fra stranden til havet, som følge af at 
grundvandsspejlet er blevet højere i ”Cheminovahullet” og den østlige del af 
stranden /1/. En sådan effekt kan ikke umiddelbart aflæses af pejledataene. 
Dette udelukker dog ikke, at den er tilstede ved stormsituationer, da der ikke 
har været en stormhændelse ved Harboøre Tange i det år pejledataene er 
indsamlet. Det vurderes dog, at en sådan effekt kun vil være tilstede i en 
relativ kort periode, hvorfor den øgede udstrømning må formodes at være 
begrænset (se nedenfor). 

Ved høje havvandsstande er der på stranden en opadrettet gradient mellem 
de to grundvandsmagasiner, i hvert fald tæt på det afskærende dræn. Dette 
skyldes sandsynligvis en øget grundvandsstrømning i det øvre magasin mod 
det afskærende dræn. Gradientforholdene mellem de to magasiner ændrer 
sig ikke på Knopper enge /3/. 

Det må forventes, at de observerede perioder med forhøjede 
havvandsstande er repræsentativt for antallet af episoder i løbet af et 
gennemsnitligt år, som følge af forhøjet vindstyrke forår og efterår. Det vil 
sige der er cirka to episoder om året, hvor der er risiko for øget 
grundvandsstrømning fra strand og ”Cheminovahullet” østover mod Knopper 
enge. Varigheden af episoderne har maksimalt været på cirka en måned. Det 
vurderes derfor at den resulterende transportlængde formodentlig vil være 
begrænset, da grundvandsstrømningen på stranden og den vestlige del af 
”Cheminovahullet” vender ved lave havvandsstande /3/. Dette er 
udelukkende en vurdering i forhold til strømningen i grundvandsmagasinerne, 
idet  det på baggrund af pejledataene ikke er muligt at vurdere, hvorvidt der 
ved høje havvandsstande sker en relativ hurtig passage af grundvand fra 
stranden gennem det overflade dræn til den østlige del af ”Cheminovahullet”, 
jævnfør ovenstående. 
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2.3. Forureningens udbredelse 

I perioden januar-maj 2001 blev der gennemført supplerende 
boringsundersøgelser i området for fuldstændigt at afgrænse resterne af det 
tidligere høfdedepot på stranden samt den forurening der ved de tidligere 
undersøgelser blev konstateret ved ”Cheminovahullet”s østlige del /1/. En 
oversigt over samtlige filtersatte boringer i depotområdet er angivet i bilag 1. 

Det er blevet undersøgt hvilke stoffer der findes i det tidligere høfdedepot, 
blandt andet for at klarlægge hvilke bekæmpelsesmidler 
Landbrugsministeriet deponerede i depotet i forbindelse med en 
landsdækkende indsamling af pesticider i perioden 1957-1962 /4/. Resultatet 
herfra viser, at de stoffer der er fundet for størstepartens vedkommende er 
relateret til fosforinsekticiderne parathion, methylparathion og malathion. Der 
er også fundet andre pesticider, men ud over MCPA (et herbicid) og 
nedbrydningsprodukterne relateret hertil er det kun i meget ringe 
koncentrationer /4/. Disse stoffer kan alle relateres til den tidligere produktion 
på Cheminova. DDT, atrazin og dioxiner, som det har været formodet kunne 
være blevet deponeret efter landsindsamlingen af pesticider /1/, er ikke 
blevet fundet /4/. Udover pesticiderne og deres nedbrydningsprodukter er der 
også fundet en række chlorerede opløsningsmidler og mineralolie 
komponenter i mindre koncentrationer. Disse stoffer har været anvendt i 
Cheminovas tidligere produktion. 

De jord- og vandprøver der er udtaget i forbindelse med undersøgelserne, er 
blevet analyseret for de ovennævnte pesticider og deres 
nedbrydningsprodukter, kviksølv samt en række samleparametre for 
beslægtede stofgrupper /1//2/. Det vurderes derfor, at de udførte analyser 
giver et dækkende billede af forureningskarakteren.  

Der er udelukkende analyseret jordprøver fra stranden ved høfdedepotet. 
Ingen jordprøver er analyseret fra ”Cheminovahullet” eller Knopper enge. 

På baggrund af de analyseresultater der er opnået fra de gennemførte 
boringsundersøgelserne i perioden juli 2000 til maj 2001, har det rådgivende 
ingeniørfirma HOH Vand & Miljø A/S fremlagt en vurdering af forureningens 
horisontale og vertikale udstrækning /2/.  

2.3.1. Den horisontale forureningsudstrækning 

På baggrund af såvel jord- som vandanalyser er den horisontale udstrækning 
af jord- og grundvandsforureningen i området vurderet til at være som 
angivet på figur 2.3.1 /5/.  
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På stranden ved høfdedepotet viser analyseresultaterne, at der især er høje 
koncentrationer centralt i depotet ved boringerne V3, V6, V7, V9 og V19 samt 
i den nordlige del af depotet ved boringerne 12 og V15 /2/. 

Det er påvist, at forureningen fra ”Cheminovahullet” ikke har spredt sig mod 
nord og syd. Derimod vurderes det, at den grundvandsforurening, der er 
konstateret i den vestlige del af Knopper enge, skyldes udsivning fra 
”Cheminovahullet” /2/, og ikke tidligere ledningsbrud på den gamle 
spildevandsledning fra Cheminova, som tidligere er blevet nævnt som en 
mulig forureningskilde /1/. Grundvandsforureningen syd for Knoppervej kan 
muligvis stamme fra den tidligere losseplads der ligger syd for vejen /2/. 
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 Figur 2.3.1. Den horisontale udstrækning af jord- og grundvandsforureningen ved 

det tidligere høfdedepot. Kildeområdet for forureningen, d.v.s. hvor der er høje 
forureningskoncentrationer i jorden, er angivet med rødt, mens udstrækningen af 
forureningen i grundvandet er angivet med blåt. Firkanterne markerer de 
boringer der er udført i området.  

 

 
Det skal bemærkes, at forureningen i ”Cheminovahullet” oprindeligt stammer 
fra indstrømning af forurenet grundvand fra høfdedepotet på stranden. 
Forureningen er hovedsageligt sket i perioden fra depotets etablering 
(1950’erne) til etableringen af afværgeforanstaltningerne i området (1989), se 
afsnit 6. 
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I boring VK20 på den sydlige del af Knopper enge blev der i den første 
vandprøve, der blev udtaget, fundet høje koncentrationer af BTEX og 
chlorerede opløsningsmidler /4/. Disse stoffer blev ikke genfundet i samme 
høje koncentrationer i en ny vandprøve, og det vurderes, at der i første 
omgang har været tale om en analysefejl. Det har ikke været muligt entydigt 
at fastslå kilden til de påviste stoffer i boring VK20, men analyseresultater fra 
boringerne VK18 og VK16 viser, at de muligvis kan stamme fra den tidligere 
losseplads på Knopper enge, der ligger syd for Knoppervej. 

2.3.2. Den vertikale forureningsudstrækning 

På baggrund af såvel jord- som vandanalyser er den vertikale udstrækning af 
jord- og grundvandsforureningen i området vurderet til at være som angivet 
på figur 2.3.2. 

På stranden ved det tidligere høfdedepot er der fundet klart mere forurening i 
jorden over det øvre lerlag end lige under det øvre lerlag /2/.  

Modsat jordforureningen, så viser det overordnede mønster for 
grundvandsforureningen, at de højeste forureningskoncentrationer 
forekommer under det øvre lerlag. Den nordlige del af depotet (omkring 
boring 12) viser ikke helt entydigt denne tendens, idet der her er en svag 
tendens til højere niveauer over lerlaget /2/. 
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I den sydlige del af høfdedepotet er forureningen fundet i fri fase i jordprofilen 
lige over det øvre lerlag (boring V6, V15, V19 og V21), se bilag 2. Den frie 
fase vil sive ned gennem grundvandsmagasinet, idet vægtfylden (1,4-1,5 
kg/l) er større end grundvandets /2/. 

I den sydlige del af høfdedepotet er der også fundet fri fase under det øvre 
lerlag i en række vandboringer (V3A, V6A, V7A, V14A, V9A og V24), se bilag 
4. Den fri fase under det øvre lerlag er ikke blevet observeret i jordprofilen 
under det udførte borearbejde (se bilag 2). Det er derfor muligt, at den fri fase 
stammer fra en gennemboring af det øvre lerlag, som har ført forureningen 
ned i det indskudte finsandslag. Mængden af fri fase, der er fundet i 
vandboringerne, er dog forholdsvis stor (se bilag 4), hvorfor en 
gennemboring af lerlaget ikke fremstår som en fuldstændig forklaring /2/. Det 
er også muligt, at der over årene er sket en nedsivning af fri fase gennem det 
øvre lerlag i lokale områder /2/. Hvordan den fri fase er endt under det øvre 
lerlag er således ikke afklaret, men det ligger fast, at der er fri fase under det 
øvre lerlag. 

Jordprøver udtaget i boring V24 viser endvidere, at der måles 
forureningskoncentrationer hele vejen ned gennem profilen til toppen af 
fjordleren, dog aftager koncentrationerne med dybden. 

Det vurderes derfor, at forureningen ved høfdedepotet strækker sig hele 
vejen ned til fjordleren (kote ca. –8m, d.v.s. indtil ca. 10 meter under terræn). 
Det er ikke muligt at vurdere om dette er tilfældet under hele depotet eller i 
afgrænsede områder på grund af lokale sprækker i det øvre lerlag.  

I ”Cheminovahullet” og på Knopper enge gælder det generelt, at boringerne 
ikke er så dybe. For ”Cheminovahullet” er alle vandprøver udtaget over det 
øvre lerlag. For Knopper enge er der meget få data under det øvre lerlag, så 
det er ikke muligt at sige noget om forholdet mellem koncentrationerne i 
grundvandet over og under det øvre lerlag. 

2.4. Økotoksikologiske undersøgelser 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har, i henhold til en samarbejdsaftale 
med Ringkjøbing Amt, udført en række økotoksikologiske undersøgelser på 
vandprøver fra området ved høfdedepotet /6//7/. Selve undersøgelserne har 
været opdelt i to faser. 

2.4.1. Fase 1 

Undersøgelserne har omfattet /6/: 

 19



- bestemmelse af giftigheden af fem grundvandsprøver og en 
overfladevandprøve overfor bakterier, alger og krebsdyr (figur 2.4.1).  

For den sydlige fyldgrav (banegrav) er der ikke påvist nogen giftvirkning /6/. 

For boringerne på Knopper enge (VK7, VK16 og VK20) ses en begyndende 
påvirkning overfor krebsdyr (LC10), ved fortyndinger af prøvevandet på 240 
ml pr L testopløsning. Der ses ingen effekter overfor bakterier og alger. De 
tre boringer har ikke et væsentligt indhold af miljøfremmede organiske stoffer 
/6/. 
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 KMS copyright Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033  

 Figur 2.4.1. Placering af de boringer, hvor vandprøver er udtaget til de 
økotoksikologiske undersøgelser. 

 

Knoppervej

 
For de to boringer på stranden i høfdedepotet (V3B og 12) er den mest 
følsomme parameter bakterietesten. Dette er overraskende, idet de 
Cheminova relaterede stoffer normalt er mest giftige overfor krebsdyr. For 
begge prøver ses en begyndende påvirkning af bakterierne (EC10) ved 
fortyndinger af prøvevandet på 2 ml pr L testopløsning. Det testede 
grundvand indeholdt forholdsvis høje koncentrationer af miljøfremmede 
organiske stoffer, blandt andet 3 mg/l parathion og op til 4,4 mg/l methyl-
parathion /6/. 

De testede vandprøver fra høfdedepotet er taget fra filtre sat over det øverste 
lerlag. Vandprøver udtaget under lerlaget har vist væsentligt højere 
forureningskoncentrationer og forekomst af fri fase (se afsnit 2.3). Det må 
derfor forventes, at grundvand udtaget under lerlaget vil udvise en væsentligt 
større giftvirkning. 
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2.4.2. Fase 2  

Undersøgelserne har omfattet /7/: 

- videregående test af de to grundvandsprøver der udviste den største 
giftighed i fase 1, det vil sige prøverne fra boring V3B og 12. 

- en delvis TIE-undersøgelse (Toxicity Identification Evaluation), det vil 
sige en identifikation af hvilke stoftyper der forårsager, at 
vandprøverne er giftige. 

De videregående tests af grundvandsprøver fra boring V3B og 12 ved 
høfdedepotet har omfattet undersøgelse af vandprøvernes kroniske giftighed 
overfor en makroalge og krebsdyr.  

For begge prøver ses den mest følsomme parameter at være 
krebsdyrstesten. For boring V3B ses en begyndende påvirkning af 
krebsdyrene (EC10) ved fortyndinger af prøvevandet på 0,6 ml pr. L 
testopløsning, mens de anvendte fortyndinger af prøvevand fra boring 12 har 
været for giftige til at der kunne undersøges for kroniske effekter /7/. Til 
sammenligning viste resultaterne fra fase 1, for den akutte giftighed overfor 
krebsdyrene, at der er en begyndende effekt (LC10) ved fortyndinger af 
prøvevandet på 17 ml pr. L testopløsning og 14 ml pr. L testopløsning i 
henholdsvis boring V3B og 12 /6/. Det er ikke overraskende, at den kroniske 
test viser en påvirkning af krebsdyrene ved lavere koncentrationer end der er 
tale om i fase 1, idet kroniske effekter optræder ved lavere koncentrationer 
end akutte giftvirkninger.  

Den kroniske test med makroalgen viser generelt, at denne organisme er 
mindre følsom end de øvrige testorganismer fra såvel fase 1 som fase 2, der 
alle er mindre organismer /6//7/. 

Der er udført en kemisk analyse af vandprøverne fra boring V3B og 12. Ved 
at sammenholde koncentrationen af enkeltstofferne i prøverne med 
litteraturværdier for toksiciteten af de samme stoffer, er det estimeret hvor 
stor den samlede giftighed af prøverne teoretisk vil være. Denne teoretisk 
estimerede giftighed er langt større end den reelle giftighed, der er fundet 
ved de økotoksikologiske tests. Dette er overraskende, idet det omvendte 
normalt gør sig gældende /7/. 

Generelt viser de kemiske analyser, at de to vandprøver fra boring V3B og 
12 er vidt forskellige både med hensyn til antallet af stoffer og 
koncentrationer. Boring 12 må betegnes som den kraftigst forurenede af de 
to prøver. 
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Den samlede konklusion på TIE-undersøgelserne er, at partikulært bundne 
stoffer ikke bidrager til giftigheden af grundvandsprøverne fra høfdedepotet, 
mens flygtige stoffer kan være delvis ansvarlige for giftigheden. Desuden 
gælder det, at den fundne giftighed hovedsagelig kan henføres til organiske 
stoffer. De fedtopløselige stoffer bidrager mest (f.eks. parathion, MCPA), 
men der kan ikke ses bort fra bidraget fra de vandopløselige stoffer (f.eks. 
fenoler, bl.a. fra nedbrydning af parathion) /7/. 
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3. Recipientundersøgelser ved høfdedepotet 

De recipientundersøgelser der over årene er gennemført i Vesterhavet ved 
høfdedepotet omfatter et moniteringsprogram for kviksølv i muslinger og 
bundfaunaundersøgelser omkring Cheminovas spildevandsudledning til 
Vesterhavet. Herudover er der, i forbindelse med de undersøgelser amtet har 
gennemført i området i perioden januar 2001 til oktober 2002, gennemført en 
undersøgelse af forureningstilstanden i fyldgravene (banegravene), en 
vandrecipient i området. 

Indholdet af disse undersøgelser samt deres konklusioner er beskrevet i det 
følgende. 

3.1. Moniteringsprogram for kviksølv i muslinger 

Et moniteringsprogram for kviksølv i muslinger ved høfde 42 (se figur 1.1), 
blev sat i gang i 1981. Baggrunden var, at undersøgelser i 1980 og 1981 
(forud for fjernelsen af høfdedepotet) pegede på udsivning af kviksølv fra 
høfdedepotet. Det blev derfor besluttet at følge udsivningen fra høfdedepotet 
til havet ved indsamling af blåmuslinger til analyse for kviksølv. 

De første muslinger blev indsamlet i februar 1981 og der er herefter løbende 
indsamlet muslinger. Resultaterne er sammenlignet med kviksølvindhold i 
muslinger indsamlet andre steder på Harboøre Tange. Resultaterne er vist i 
figur 3.1.1. 
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Figur 3.1.1. Kviksølvindhold i muslinger indsamlet ved høfde 42, Harboøre Tange /16/. 
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Kviksølvindholdet har siden 1984 været forhøjet i forhold til 
referenceværdierne på Harboøre Tange, men niveauet er faldet og ligger nu 
væsentlig under overvågningsværdien for kviksølv i muslinger i konsum. 
Niveauet er dog fortsat højt i forhold til baggrundsniveauet for uforurenede 
områder, som ligger på 40 - 80 g/kg tørstof /16/. 

Frekvensen for indsamling af muslinger til moniteringsprogrammet blev i 
1999 sat ned fra hvert 2. år til hvert 4. år, det vil sige at næste indsamling af 
muslinger blev fastsat til 2002. 

Moniteringsprogrammet har visse begrænsninger, idet det kun omfatter 
kemisk analyse af kviksølv. Resultaterne siger derfor ikke noget om mulige 
effekter af udsivningen fra høfdedepotet. Endvidere er baggrundsniveauet 
forholdsvis stort, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at skille de 
effekter der måtte være fra depotudsivningen fra baggrundsniveauet. Da 
kviksølv kemisk set opfører sig anderledes end de øvrige organiske stoffer 
der findes i høfdedepotet, er det ikke muligt at sige noget om 
koncentrationsniveauer af øvrige stoffer ud fra kviksølvindholdet. 

Det er blevet vurderet, at det er relevant at få belyst eventuelle biologiske 
effekter af udsivningen fra høfdedepotet. Amtet har derfor i 2002 igangsat en 
revidering af moniteringsprogrammet i stedet for at gennemføre den fastsatte 
indsamling af muslinger. Målet er at opnå et moniteringsprogram som giver 
en bedre belysning af udsivningen fra høfdedepotet og de eventuelle 
biologiske effekter i havet.  

Overordnet består revideringen af igangsættelse af en række pilotprojekter 
for forskellige kemiske og biologiske analysemetoder /16/. På baggrund af 
resultaterne fra pilotprojekterne vil det være muligt at afklare, om en eller 
flere af metoderne er egnet til at belyse udsivningen fra høfdedepotet, samt 
hvilke effekter det har på havmiljøet. Samtidig vil der forhåbentlig være 
opnået en belysning af den aktuelle miljøtilstand i havet ved høfde 42.  

Revideringen af moniteringsprogrammet forventes afrapporteret i slutningen 
af 2003.  

3.2. Bundfaunaundersøgelser omkring Cheminovas 
spildevandsudledning 

Der er i årene 1987, 1990, 1994 og 2001 gennemført undersøgelser af 
bundfaunaen omkring Cheminovas spildevandsudledning til Vesterhavet 
/21//22//23//24/. Spildevandsledningen løber syd for høfdedepotet og selve 
udledningen sker ca. 500 m fra kysten på 8 m vand. 
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Undersøgelserne har haft fokus på at belyse hvilken påvirkning 
spildevandsudledningen har på bundfaunaen omkring selve 
udledningsstedet. Undersøgelserne har ikke været tilstrækkelig omfattende til 
også at kunne belyse hvilken påvirkning der er af bundfaunaen i Vesterhavet 
som følge af høfdedepotet. 

Resultaterne fra de gennemførte bundfaunaundersøgelser kan derfor ikke 
danne grundlag for en vurdering af hvilken påvirkning udsivningen fra 
høfdedepotet har på bundfaunaen i Vesterhavet.  Dette har dog som nævnt 
heller ikke været målet med undersøgelserne. 

3.3. Undersøgelser omkring fyldgravene 

Fyldgravene ligger umiddelbart øst for ”Cheminovahullet”. Gravene er 
beliggende henholdsvis nord og syd for Knoppervej (figur 3.3.1). Der er 
blevet fisket i fyldgravene indtil 2001, hvor der blev indført et fiskeriforbud.  

 
 KMS copyright Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033  
 Figur 3.3.1. Placering af fyldgravene på Harboøre Tange.  

Nordlige fyldgrav

Sydlige fyldgrav

 
For at kunne vurdere forureningstilstanden i gravene, er der derfor i 2001 
blevet udført forskellige undersøgelser: analyse af vand- og sedimentprøver; 
økotoksikologisk test af vand fra den sydlige fyldgrav (se afsnit 2.4) og 
analyse af indfangede ål for miljøfremmede stoffer /8/. 

Resultaterne herfra viser, at selvom vandanalyserne indikerer en potentiel 
risiko for en økotoksikologisk påvirkning, genfindes dette ikke i resultaterne 
fra hverken de økotoksikologiske test eller analyserne af de indfangede ål /8/. 
Det skal dog understreges, at der er tale om et forholdsvis spinkelt 
datagrundlag, og der er derfor tilknyttet en vis usikkerhed til resultaterne. En 
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økotoksikologisk risiko i recipienten kan derfor ikke fuldstændig udelukkes 
/8/. 

Embedslægeinstitutionen i Ringkjøbing Amt er blevet bedt om en vurdering 
af hvorvidt forureningstilstanden i fyldgravene udgør en sundhedsrisiko 
overfor mennesker, ved spisning af fisk og lignende fanget deri. 
Embedslægeinstitutionen har ikke vurderet om der generelt er en 
sundhedsrisiko i forhold til den konstaterede forureningstilstand i fyldgravene, 
men har taget udgangspunkt i en konkret sygdom, der har været 
forespørgsler på fra offentligheden /9/. Konklusionen er, at der ikke har 
kunnet påvises en overhyppighed af visse alvorlige knoglemarvslidelser i 
Thyborøn området sammenlignet med resten af amtet /9/. 

På baggrund af amtets resultater af undersøgelserne i området ved både 
fyldgravene og det tidligere høfdedepot har Fødevareministeriet oplyst, at 
fiskeriforbudet fra april 2001 /11/ opretholdes i lagunesøerne, fyldgravene og 
øvrige "indre vandområder" på denne del af tangen, samt i den kystnære del 
af Vesterhavet på en strækning ud for det gamle høfdedepot /10/. 
Fiskeriforbudet vil blive revurderet, når det endelige resultat af amtets 
undersøgelser i området foreligger /10/. 
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4. Forureningsudsivningen fra høfdedepotet 

I høfdedepotet på stranden findes en betydelig forureningsbelastning i både 
det øvre og det nedre grundvandsmagasin. De højeste 
forureningskoncentrationer findes i det nedre magasin. 

I den sydlige del af høfdedepotet er der endvidere konstateret forurening i fri 
fase i både det øvre og nedre grundvandsmagasin. 

Strømningshastigheden i det øvre grundvandsmagasin er cirka dobbelt så 
stor som i det nedre magasin. Umiddelbart må det derfor forventes, at den 
største risiko i forhold til spredningen af forureningen fra høfdedepotet er 
knyttet til det øvre grundvandsmagasin. Strømningsforholdene viser, at 
spredningen af forureningen i det øvre grundvandsmagasin sker mod havet, 
med undtagelse af situationer med høje havvandsstande, hvor strømningen 
er østover mod ”Cheminovahullet”. 

Både strømningsforholdene og forureningsudbredelsen viser dog, at der, på 
trods af det øvre lerlag, sker en fortsat nedsivning af forurening fra det øvre 
grundvandsmagasin til det nedre, hvor også de højeste 
forureningskoncentrationer optræder. Der er derfor en risiko for, at det nedre 
grundvandsmagasin virker som en spredningskorridor for forurening fra 
høfdedepotet til havet og, i situationer med høje havvandsstande, tillige til 
”Cheminovahullet”/Knopper enge. Der kan derfor ikke fuldstændig ses bort 
fra det nedre grundvandsmagasin i forbindelse med spredningen af 
forureningen fra høfdedepotet. 

Forureningsbelastningen i det øvre grundvandsmagasin i ”Cheminovahullet” 
er mindre end i høfdedepotet. Der er ingen data for det nedre 
grundvandsmagasin i ”Cheminovahullet”. Strømningsforholdene viser, at 
forureningen i ”Cheminovahullet” og den forurening, der tilføres fra 
høfdedepotet på stranden ved høje havvandssituationer, vil spredes østover 
mod Knopper enge. Dette bekræftes af den konstaterede 
forureningsudbredelse, idet der fra ”Cheminovahullet” ses en forureningsfane 
i det øvre grundvandsmagasin på den vestlige del af Knopper enge. Det er 
dog ikke muligt at vurdere over hvor lang tid forureningsspredningen er 
foregået, og herunder om den tidsmæssigt udspringer tilbage fra 
høfdedepotets etablering i 1950’erne eller eventuelt fra etableringen af de 
eksisterende afværgeforanstaltninger i slutningen af 1980’erne. 

I det følgende er der gennemført overslagsmæssige beregninger af de 
forureningsmængder der reelt strømmer ud fra området ved høfdedepotet.  
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4.1. Overslagsberegninger af forureningsudsivningen 

Som grundlag for en nærmere risikovurdering er der i det følgende foretaget 
beregninger af hvilke stofmængder, der strømmer ud fra høfdedepotet. 
Grundlaget for beregningerne er det datagrundlag, der er opnået ved de 
tidligere omtalte undersøgelser.  

Det er vurderet, at det eksisterende datagrundlag kun er tilstrækkeligt som 
grundlag for beregning af udstrømningen fra høfdedepotet til havet. Der er 
derfor ikke gennemført beregninger af de stofmængder, der strømmer forbi 
det afskærende dræn, ind til ”Cheminovahullet”, og derfra videre mod 
Knopper enge. Baggrunden er, at datagrundlaget for beskrivelsen af 
strømningsforholdene ved det afskærende dræn og i ”Cheminovahullet” er 
for spinkelt. Endvidere findes der kun analyseresultater fra fire boringer til at 
beskrive forureningen i hele ”Cheminovahullet”, som dækker et areal på ca. 
114.300 m2.  

Det er valgt at anvende forenklede overslagsberegninger frem for en mere 
detaljeret grundvandsmodellering. Det skyldes primært, at en 
grundvandsmodellering vil kræve indsamling af yderligere feltdata for at 
kunne bidrage med en mere sikker vurdering end en overslagsberegning på 
det aktuelle datagrundlag. Det vurderes, at de forenklede 
overslagsberegninger, på trods af en vis usikkerhed på resultatet, er 
tilstrækkelige til i første omgang at danne grundlag for en overordnet 
vurdering af forureningsudsivningen og risikoen i forhold til havet. 

Til beregning af grundvandsstrømningen i området er anvendt de beregnede 
akkumulerede transportlængder1 for grundvandet fra /3/ (frem for en forenklet 
vandbalance på baggrund af nettonedbør og –infiltration) samt den opnåede 
viden om strømningsforholdene over året. 

Det er vurderet, at de akkumulerede transportlængder er et direkte udtryk for 
grundvandsstrømningen, mens beregnede strømninger ud fra nedbør og 
infiltration vil være indirekte og behæftet med større usikkerheder. Det 
skyldes blandt andet, at der ikke er en nedbørsstation på høfdedepotet og at 
indstrømning fra havet kun kan vurderes overslagsmæssigt. Den 
akkumulerede transportlængde er den resulterende strømning ud fra den 
samlede påvirkning, og der er derfor ingen behov for yderligere 
overslagsberegninger, der kan gøre resultatet mere usikkert.  

                                                 
1 De akkumulerede transportlængder er et udtryk for, hvor langt en teoretisk vandpartikel samlet set 
vil nå geografisk over en tidsperiode, som følge af den vekslende strømningsretning og –hastighed i 
området. Da de er baseret på strømningshastigheder beregnet ud fra feltdata, vil de usikkerheder, der 
er forbundet til beregningen af strømningshastighederne, også være knyttet til de beregnede 
akkumulerede transportlængder. 
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I forbindelse med beregningerne er følgende antagelser lagt til grund, for at 
forenkle beregningerne: 

- begge grundvandsmagasiner antages at være homogene og isotrope 
indenfor høfdedepotet. Det vil sige, at de hydrauliske egenskaber, i 
hver af de to magasiner, er ens i hele udstrækningen af området. 
Denne antagelse er gjort for at kunne anvende de beregnede 
akkumulerede transportlængder på hele udstrækningen af de to 
magasiner. 

- strømningen antages at være todimensional, det vil sige at der ses 
bort fra lodret strømning mellem de to grundvandsmagasiner. Det 
antages endvidere at den vandrette strømning er vinkelret på 
kystlinien. Begrundelsen er at hovedstrømningsretningen i begge 
magasiner er øst-vest og kystlinien ligger tilnærmelsesvis orienteret i 
nord-sydlig retning. Endvidere må det forventes at den lodrette 
strømning er relativ lille i forhold til den vandrette. 

- der ses bort fra strømningen i det øvre lerlag i vandret retning. 
Begrundelsen er, at permeabiliteten i det øvre lerlag er flere 
størrelsesordner mindre end i de to grundvandsmagasiner (antagelig 
en faktor 100 til 1000), hvilket betyder at strømningen i lerlaget 
næsten udelukkende vil være lodret. Strømningen i lerlaget vil derfor 
alene resultere i en udveksling af vand mellem magasinerne og ikke 
bidrage til den vandrette spredning af forureningen. 

- det vandførende lag i det øvre grundvandsmagasin er sat til en 
konstant tykkelse for hele området (Ddepot,øvre = 2,85m). Begrundelsen 
er at variationen i grundvandsspejlet overordnet er relativ lille indenfor 
området.   

Det antages at oversiden af det øvre lerlag ligger i kote –2,5 m /3/. 
Koten for grundvandsspejlet er på baggrund af de målte pejledata sat 
til +0,7 m ved det afskærende dræn /3/. Tykkelsen af det vandførende 
lag på stranden er fastsat udfra en antagelse om at grundvandsspejlet 
falder lineært fra det afskærende dræn til kote 0 m ved kystlinien. 
Afstanden fra det afskærende dræn til kystlinien er sat til længden af 
depotet (Ldepot= 137m), jævnfør nedenfor samt figur 4.1.1. 

- det vandførende lag i det nedre grundvandsmagasin er sat til en 
konstant tykkelse for hele området (Ddepot,nedre = 2m). Begrundelsen er, 
at det øvre lerlag, som afgrænser magasinet, ligger i kote ca. –2,5m, 
og de målte pejledata for det nedre grundvandsmagasin ligger alle 
over kote ca. +0,2 m /3/. Det vil sige, at hele det nedre 
grundvandsmagasin er vandmættet. Undersøgelsesresultaterne 
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generelt tyder dog på, at der kun foregår strømning i de indslag af 
finsand der eksisterer i magasinet. På baggrund af geologien /2/ er 
dette lag sat til at være 2 m dybt, samtidig med, at det vurderes, at 
strømningen i ler- og siltlagene er meget mindre og derfor kan ses bort 
fra.  

- det antages at udstrømning fra grundvandsmagasinerne til havet sker 
ved kystlinien ved fuld hydraulisk kontakt. Dette er en omfattende 
forenkling, da det ikke vides præcis hvor udstrømningen foregår, 
samtidig med at der ikke vil være fuld hydraulisk kontakt mellem 
magasinerne og havet. 

- udbredelsen af depotet på stranden er forenklet til at være en 
rektangulær kasse vinkelret på strømningsretningen (se figur 4.1.1).  

- udstrækningen af grundvandsforureningen antages at være ens i det 
øvre og nedre grundvandsmagasin, svarende til den forenklede 
udbredelse af depotet (se figur 4.1.1). 

- der tages forbehold for, at der er sammenstillet vandanalyseresultater 
fra forskellige tidspunkter, til at beskrive forureningens fordeling og 
koncentrationsniveauer.  

- er et stof ikke påvist over detektionsgrænsen i vandanalyserne, er 
koncentrationen sat til 0 mg/l. 

- ved beregning af hvilke stofkoncentrationerne den fri fase af 
forurening bidrager med i grundvandet, tages der udgangspunkt i den 
grundvandsstrømning, der foregår gennem den del af jordprofilen, 
hvor den fri fase er.  

Det vurderes, at fri fase højst optager 50% af porevoluminet i 
jordprofiler, der er mættet med fri fase og at resten af porevoluminet er 
vandmættet /17/. Reelt set vil der derfor foregå en strømning af 
grundvand gennem den del af jordprofilen, hvor der er fri fase, idet 
strømningshastigheden dog vil være væsentlig reduceret i forhold til 
grundvandsstrømningen i den øvrige   del af magasinet /17/. 

Ved anvendelsen af disse forudsætninger ses der bort fra en eventuel 
opblandingszone i grundvandet over den fri fase, hvor 
stofkoncentrationen vil være forhøjet som følge af den fri fase. 
Begrundelsen er, at det vurderes, at de valgte forudsætninger i sig 
selv vil give en tilstrækkelig overestimeret værdi for størrelsen af den 
stofkoncentration den fri fase bidrager med. Dette skyldes, at 
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stofkoncentrationen i grundvandet i den del af formationen hvor der er 
fri fase sandsynligvis er sat højt (se nedenfor). Hertil kommer, at i de 
videre beregninger, sættes grundvandets strømningshastighed i den 
fri fase til at være den samme som for resten af 
grundvandsmagasinet, som følge af antagelsen om homogene og 
isotrope grundvandsmagasiner (se ovenfor). 

- det antages at den fri fase udelukkende består af parathion, da dette 
er det giftigste af de tilstedeværende stoffer. Koncentrationen i 
grundvandet i den del af formationen hvor der er fri fase (cvand,fri fase) 
antages at være lig den maksimale vandopløselighed for parathion, 
som er 11 mg/l ved 20oC /14/. Opløseligheden falder med 
temperaturen samt ved stigende salinitet, men øges hvis der er 
organiske opløsningsmidler tilstede /14/, som det er tilfældet ved 
høfdedepotet. Selvom temperaturen af grundvandet ligger langt lavere 
end 20oC, er vandopløseligheden ved 20oC brugt, da det er den 
laveste temperatur der har kunne lokaliseres data for, samtidig med at 
det vurderes, at de organiske opløsningsmidler, der er tilstede i 
depotet, vil medvirke til en øget opløselighed. 

- forholdet mellem hvor mange meter fri fase der er bailet i 
vandboringerne (Dfri fase,boring) og hvor mange meter fri fase der reelt er 
ude i jordprofilen (Dfri fase,magasin) antages at være 3:1 /17/.  

Der er en stor usikkerhed knyttet til dette forhold. Baggrunden er, at 
der er tale om meget komplekse matematiske og fysiske forhold, der 
gør sig gældende. Hertil kommer, at der ikke eksisterer data, der 
direkte kan overføres på den aktuelle type forurening. 

- der ses bort fra den betydning de fysiske og kemiske forhold i 
grundvandsmagasinerne har på mobiliteten af de enkelte 
forureningsstoffer. 

- der ses bort fra en eventuel naturlig nedbrydning af 
forureningsstofferne i grundvandet, da der ikke er data til at fastsætte 
de aktuelle nedbrydningsforhold i området. Endvidere er målet at lave 
en vurdering i forhold til hvordan forholdene i værste fald vil være. 

Det skal understreges, at de anførte antagelser betyder, at de udførte 
beregninger er meget forenklede og må forventes at give et overestimat. Det 
vil sige at beregningerne vil overvurdere mængden af stof og vand der 
strømmer, og belyser derved hvordan forholdene i værste fald vil være. Den 
reelle mængde af stof og vand der strømmer vil således sandsynligvis være 
mindre end de værdier beregningerne giver. 
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4.1.1. Grundvandsstrømning 

Størrelsen og retningen af grundvandsstrømningen i de to 
grundvandsmagasiner beregnes på baggrund af strømningshastighederne 
og magasinernes tværsnitsareal i depotet. Strømningshastigheden er 
bestemt udfra de akkumulerede transportlængder fra undersøgelsen af 
strømningsforholdene i området /3/. Grundvandsstrømningen er beregnet 
udfra: 

Q = vD x B x D 

Hvor 
Q er grundvandsstrømningen gennem et tværsnitsareal vinkelret på strømningsretningen. 
vD er Darcy-hastigheden, som er givet ved vD = vp x n, hvor vp er porevandshastigheden og 

n er den effektive porøsitet i grundvandsmagasinet. 
B er bredden af tværsnitarealet, d.v.s. bredden af henholdsvis depotet og 

”Cheminovahullet”. 
D er dybden af grundvandsmagasinet. 
 
For både det øvre og nedre grundvandsmagasin på stranden viser de 
akkumulerede transportlængder, at strømningen mellem strand og hav (Q-

>hav) er rettet mod havet /3/.  

De beregnede strømningsmængder fremgår af tabel 4.1.1.  

Det skal understreges, at de beregnede grundvandsstrømninger giver et 
overestimat af strømningsmængderne, det vil sige overvurderer 
vandmængderne, da datagrundlaget er forholdsvist spinkelt og der er lavet 
en række antagelser for at forenkle beregningerne. 

Ved en vurdering af hvorvidt de beregnede strømningsmængder virker 
fornuftige, kan der sammenlignes med den gennemsnitlige årlige 
nettonedbør i området, som er på ca. 699 mm/år /15/. Dette svarer til 44 
m3/døgn over høfdedepotet, mens det er beregnet, at der netto strømmer 40 
m3/døgn grundvand ud fra området. Det vurderes, at forskellen mellem de to 
tal udmærket kan forklares med, at der ved situationer med høje 
havvandsstande også sker en strømning mod ”Cheminovahullet”, som ikke 
er med i beregningerne. Hertil kommer, at der er andre faktorer end 
nettonedbøren, der spiller ind i forbindelse med størrelsen af 
strømningsmængderne i området, for eksempel indstrømning fra havet. 
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1Beregnet som ( hdræn,hav /2)+kote for øvre lerlag, hvor hdræn,hav er grundvandets trykniveauforskel. 2Beregnet som 
gennemsnittet af den observerede fri fase i jordprofilen i boring V6 (0,25m), V19 (0,40m) og V21 (0,80m), se bilag 2. 
3Fastsat som den observerede fri fase i jordprofilen i boring V15, se bilag 2. 4Beregnet på baggrund af 
gennemsnittet af den observerede fri fase i boring V3A (0,10m), V6A (0,75m), V7A (0,65m) og V14A (0,10m), se 
bilag 4. 5Er skønnet på baggrund af geologien i området. 6Beregnet udfra gennemsnittet af boring 10->V5B (0,22), 
V5B->hav (0,37) og V8B->V3B (0,30) /3/. 7Beregnet udfra gennemsnittet af boring V3A->hav (0,18) og V16->hav 
(0,16) /3/. 8Se bilag 5. 9Se tabel 4.1.3. 

Tabel 4.1.1. Beregningsværdier anvendt til de udførte strømnings- og stofberegninger samt 
resultatet af strømningsberegningerne. 

4.1.2. Stofkoncentrationer 

På baggrund af de analyseresultater der eksisterer fra boringer på stranden 
(se bilag 3), er der beregnet et gennemsnitlig stofkoncentration for hver af de 
to grundvandsmagasiner i depotet.  

For det øvre grundvandsmagasin er gennemsnitskoncentrationen beregnet 
ved, på baggrund af borejournalerne og analyseresultaterne, at opdele 
arealet i fem områder: ”fri fase 1”, ”fri fase 2”, ”hotspot 1”, ”hotspot 2” og ”det 
øvrige areal” (se figur 4.1.1). For ”fri fase” områderne er stofkoncentrationen 
beregnet udfra, at borejournalerne viser, at der i gennemsnit er henholdsvis 
0,48 m og 0,10 m af jordprofilen som indeholder fri fase, nederst i det øvre 
magasin (se bilag 2). For den resterende dybde af magasinet i de to områder 
er stofkoncentrationen fra de øvrige områder anvendt, alt efter hvilket 
område den fri fase ligger indenfor (se figur 4.1.1). Stofkoncentrationen 
indenfor de tre øvrige områder er bestemt som en gennemsnitsværdi af 
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analyseresultaterne fra de boringer i de enkelte områder hvor der er 
analyseret for enkeltstoffer /2/. Såfremt der ikke er analyseret for et givet stof 
i alle boringerne, er gennemsnittet kun beregnet på baggrund af de boringer, 
hvor der er analyseret for stoffet. 
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 Figur 4.1.1. Opdelingen af det øvre grundvandsmagasin i depotet i 

områder med forskellige stofkoncentrationer. Boringer angivet 
med blåt viser hvilke boringer der er inddraget i fastsættelsen af 
den gennemsnitlige koncentration for hvert af områderne. 

 

Det øvrige areal 

Hotspot 2

Hotspot 1

 
Gennemsnitskoncentrationen for det øvre grundvandsmagasin i depotet er 
beregnet udfra: 

cdepot,øvre =  (cvand,fri fase x ½(Vfri fase1 + Vfri fase2) + chotspot1 x Vhotspot1 + chotspot2 x 
Vhotspot2 + cøvrig,øvre x Vøvrig,øvre)/ Vdepot,øvre 

Hvor 
c  er den gennemsnitlige stofkoncentration for det givne område. 
Vfri fase er volumen af den del af grundvandsmagasinet, hvor der er fri fase, d.v.s. Vfri 

fase = Dfri fase,øvre x Afri fase x n, hvor Dfri fase,øvre er dybden af den fri fase, Afri fase er 
arealet af området med fri fase og n er den effektive porøsitet i 
grundvandsmagasinet. 

Vhotspot  er volumen af det øvre grundvandsmagasinet under det givne område, d.v.s. 
Vhotspot = (Ddepot,øvre x Ahotspot x n) – Vfri fase i hotspot, hvor Ddepot,øvre er dybden af det 
øvre grundvandsmagasin på stranden, Ahotspot er arealet af det givne område 
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og Vfri fase,hotspot er volumen af fri fase under det givne område, d.v.s. Vfri 

fase,hotspot = Afri fase,hotspot x Dfri fase,øvre x n. 
Vøvrig,øvre er Vdepot, øvre - ½Vfri fase1 - ½Vfri fase2 - Vhotspot1 - Vhotspot2. 
Vdepot, øvre  er det samlede volumen optaget af vand i det øvre grundvandsmagasin under 

depotet, d.v.s. V depot,øvre = (Ddepot,øvre x Adepot x n) - ½( Vfri fase1 + Vfri fase2), hvor 
Adepot er arealet af depotet. 

 
Gennemsnitskoncentrationen i det nedre grundvandsmagasin er beregnet på 
samme måde som for det øvre magasin, dog er arealet opdelt i to områder: 
”fri fase” og ”det øvrige areal” (se figur 4.1.2). For ”fri fase” området er 
stofkoncentrationen beregnet udfra, at der i gennemsnit er 0,40 m fri fase i 
grundvandsboringerne (se bilag 4), hvilket antages at svare til 0,13 m i det 
nedre magasin (se ovenfor). For den resterende dybde af magasinet i det 
område er stofkoncentrationen fra ”det øvrige areal” anvendt. 
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 Figur 4.1.2. Opdelingen af det nedre grundvandsmagasin i depotet i 

områder med forskellige stofkoncentrationer. Boringer angivet med 
blåt viser hvilke boringer der er inddraget i fastsættelsen af den 
gennemsnitlige koncentration for hvert af områderne. 

 

Det øvrige areal 

 
Gennemsnitskoncentrationen for det nedre grundvandsmagasin i depotet er 
beregnet udfra: 

cdepot,nedre = (cvand,fri fase x ½Vfri fase + cøvrig,nedre x Vøvrig,nedre)/ Vdepot, nedre 

Hvor 
c  er den gennemsnitlige stofkoncentration for det givne område. 
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Vfri fase  er volumen af den del af grundvandsmagasinet, hvor der er fri fase, d.v.s. Vfri 

fase = Dfri fase,nedre x Afri fase x n, hvor Dfri fase,øvre er dybden af den fri fase, Afri fase er 
arealet af området med fri fase og n er den effektive porøsitet i 
grundvandsmagasinet. 

Vøvrig,nedre er Vdepot, nedre - ½Vfri fase. 
Vdepot, nedre  er det samlede volumen optaget af vand i det nedre grundvandsmagasin 

under depotet, d.v.s. V depot,nedre = (Ddepot,nedre x Adepot x n) - ½Vfri fase, hvor 
Ddepot,nedre er dybden af det nedre grundvandsmagasin og Adepot er arealet af 
depotet. 

 
De beregnede gennemsnitskoncentrationer fremgår af tabel 4.1.3. 

For at skabe et bedre overblik over de målte stofkoncentrationerne i 
grundvandet, er de enkelte stoffer, der er analyseret for, delt ind i 5 
stofkategorier, se tabel 4.1.2. 

Stofkategori Beskrivelse 
Fosforinsekticider parathion (ethyl-), methylparathion, malathion 

(fyfanon), ethyl- og methyl-sulfotep1. 
Øvrige pesticider MCPA, dichlorprop, mechlorprop og 2,4-D. 
Nedbrydningsprodukter nedbrydningsprodukter til fosforinsekticiderne og de 

øvrige pesticider.  
Metaller kviksølv og arsen. 
Øvrige stoffer chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, 

trichlorethen (TCE), tetrachlorethen (PCE), benzen, 
toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen. 

 1Er nedbrydningsprodukter, men er ligeså giftigt som færdigvarerne, hvorfor de er placeret i denne kategori.
 Tabel 4.1.2. Oversigt over inddeling af analyserede stoffer i stofkategorier. 
 
Det er tidligere nævnt, at der er knyttet en stor usikkerhed til bestemmelsen 
af forholdet mellem den målte tykkelse af fri fase i vandboringerne og den 
faktiske tykkelse i jordprofilen. Der er derfor regnet på hvor stor en procent 
det beregnede bidrag fra den fri fase bidrager med til den samlede 
beregnede stofkoncentration. For det nedre grundvandsmagasin udgør 
bidraget fra den fri fase 0,7% af den samlede stofkoncentration (i det øvre 
magasin udgør bidraget 6,4%). Det vurderes derfor, at den omtalte 
usikkerhed omkring fordelingen af fri fase mellem boring og jordprofil kun 
bidrager marginalt til usikkerheden på det samlede resultat for 
stofkoncentrationen. 

Det skal understreges, at de beregnede gennemsnitskoncentrationer giver et  
overestimat af grundvandsforureningen, det vil sige overvurderer 
stofkoncentrationerne, da datagrundlaget er forholdsvist spinkelt og 
hovedsageligt eksisterer for de mest forurenede områder. Dertil kommer at 
forureningen i området er kendetegnet ved en variation i 
forureningssammensætningen såvel geografisk som over tid /2//7/. 
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Depot Stof 

(mg/l) Øvre magsin 
(cdepot,øvre) 

Nedre magasin 
(cdepot,nedre) 

Parathion (ethyl-) 0,858 2,078 
Methylparathion 0,306 0,469 
Malathion (fyfanon) 0,261 0,306 
Ethyl-sulfotep 0,013 0,065 
Methyl-sulfotep <0,001 0 
Fosforinsekticider 1,437 2,919 
  
MCPA 0,079 4,990 
Dichlorprop 0 0,569 
Mechlorprop 0,001 0,110 
2,4-D 0,001 0 
Øvrige pesticider 0,080 5,669 
  
d-ETH-EP-3 7,302 0,200 
d-MET-MP-3 0,557 0,350 
Ethyl-amino-parathion 0,325 0,817 
Paraoxon 0,026 0 
EEHOOSPS (EP1) 0,158 51,934 
MMHOOSPS (MP1) 1,601 83,893 
ISO-MP-1 0,199 15,980 
1.MOOSPS 1,848 6,240 
2.EOOSPS 0,132 0,228 
3.EOOSPO 0,165 2,199 
4.EOOOPS 1,534 2,081 
5.EOOOPO 0,008 0,240 
6.MOOOPS 0,002 0,138 
7.EEMOOSPO 0,081 2,056 
8.MOOSPO 0,014 0,003 
9.MMEOOSPS 0,078 0,160 
10.EEMOOSPS 0,631 1,515 
11.EEMOOOPS 0,026 0,002 
12.MMEOOOPS 0,001 0 
I.EHHOOOPS 2,506 60,922 
II.MMHOOOPS (MP2-syre) 4,908 249,681 
III.EEHOOOPS (EP2-syre) 2,502 469,400 
DEPAT 0 0,020 
EP-1-methylamid 0,048 0,027 
MP-1-methylamid 0 0 
Dialkylsulfider 4,036 15,197 
O-cresol 0,010 1,176 
4-Cl-2-cresol 0,943 75,903 
Cl-cresol 0,455 17,839 
4-nitrophenol (PNF) 3,281 6,949 
6-Cl-2-methylphenol 0,171 6,991 
4,6-diCl-2-methylphenol 0,141 0,666 
2,4-dichlorphenol 0,001 0,020 
2,6-dichlorphenol <0,001 0,010 
4-Cl-anilin 0,024 0,215 
PNCB 0,010 0 
Nedbrydningsprodukter 33,727 1073,051 
  
Kviksølv 0,053 0,119 
Arsen 0,021 0 
Metaller 0,074 0,119 
  
Chloroform 0,006 - 
1,1,1-trichlorethan 0 - 
Tetrachlormethan <0,001 - 
Trichlorethen (TCE) 0,037 0,304 
Tetrachlorethen (PCE) 0,001 - 
Benzen 0,016 - 
Toluen 0,066 0,799 
Ethylbenzen 0,221 - 
Xylen 0,151 0 
Naphthalen 0,494 - 
Øvrige stoffer 0,993 1,103 
  

”-” angiver at der ikke er analyseret for det pågældende stof. 

Tabel 4.1.3. Beregnede gennemsnitskoncentrationer for de to grundvandsmagasiner.  
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4.1.3. Stofmængder 

På baggrund af de gennemsnitlige stofkoncentrationer og 
strømningsmængder for de to grundvandsmagasiner, er den samlede 
stofmængde, der pr. år strømmer fra depot til hav beregnet.  

Den samlede årlige stofmængde, der strømmer ud fra depotet til havet er 
beregnet som: 

mdepot->hav = cdepot,øvre x Qhav,øvre + cdepot,nedre x Qhav,nedre 

Hvor Qhav,øvre og Qhav,nedre er den årlige grundvandstrømning fra strand til hav i henholdsvis 
det øvre og nedre grundvandsmagasin. 
 
De beregnede stofmængder fremgår af tabel 4.1.4. 

Det skal understreges at de beregnede stofmængder er et overestimat af 
størrelsen af den udsivning der foregår, det vil sige overvurderer 
udsivningsmængderne, som følge af datagrundlaget og de antagelser der er 
gjort undervejs ved beregningen af de anvendte stofkoncentrationer og 
grundvandsstrømningen.  

I forhold til hvorvidt de beregnede udsivningsmængder er plausible, kan der 
sammenlignes med, at det i 1981 blev estimeret, at den efterladte 
restforurening under depot og forstrand, i det der nu er identificeret som det 
øvre grundvandsmagasin, udgjorde 120 tons kemikalier /1/. De her 
gennemførte overslagsberegninger af stofkoncentrationer og stofmængder 
giver som resultat, at der i alt er 108 ton forurenende stoffer i grundvandet 
under depotet, (heraf 83 ton i det øvre magasin), og at der på et år strømmer 
i alt 4,9 ton forurenende stoffer ud fra depotet (heraf 0,4 ton fra det øvre 
magasin), jf. bilag 5. Det vurderes, at størrelsesordnerne af de beregnede 
stofmængder ikke er helt urealistiske i forhold til estimeringen fra 1981 for 
den efterladte restforurening, som også er tilknyttet en vis usikkerhed. 

Det bemærkes, at de beregnede udsivningsmængder umiddelbart modsiger 
den tidligere vurdering, der blev fremført i starten af afsnittet, om at den 
største risiko i forhold til spredningen af forureningen fra høfdedepotet 
forventes at være knyttet til det øvre grundvandsmagasin. De gennemførte 
overslagsberegninger giver, at det er det nedre grundvandsmagasin, der 
udgør den største risiko i forhold til spredningen af forureningen. 

Sammenfattende vurderes det, at de beregnede stofmængder vil kunne 
bruges som udtryk for hvordan forholdene i værste fald vil være, og 
derigennem danne grundlag for en overordnet vurdering af hvorvidt 
udsivningen potentielt udgør en risiko for havet. 
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 Depot til hav 
Stof Mængde 

(kg) 
Koncentration 

(mg/l) 
Parathion (ethyl-) 18 1,205 
Methylparathion 5 0,352 
Malathion (fyfanon) 4 0,274 
Ethyl-sulfotep 0,4 0,028 
Methyl-sulfotep 0,0003 <0,001 
Fosforinsekticider 27 1,859 
  
MCPA 22 1,476 
Dichlorprop 2 0,162 
Mechlorprop 0,5 0,032 
2,4-D 0,01 0,001 
Øvrige pesticider 25 1,671 
  
d-ETH-EP-3 78 5,281 
d-MET-MP-3 7 0,498 
Ethyl-amino-parathion 7 0,465 
Paraoxon 0,3 0,019 
EEHOOSPS (EP1) 220 14,889 
MMHOOSPS (MP1) 369 25,015 
ISO-MP-1 69 4,689 
1.MOOSPS 46 3,098 
2.EOOSPS 2 0,160 
3.EOOSPO 11 0,744 
4.EOOOPS 25 1,689 
5.EOOOPO 1 0,074 
6.MOOOPS 0,6 0,041 
7.EEMOOSPO 9 0,643 
8.MOOSPO 0,2 0,011 
9.MMEOOSPS 1 0,102 
10.EEMOOSPS 13 0,882 
11.EEMOOOPS 0,3 0,019 
12.MMEOOOPS 0,008 0,001 
I.EHHOOOPS 282 19,126 
II.MMHOOOPS (MP2-syre) 1099 74,550 
III.EEHOOOPS (EP2-syre) 1995 135,343 
DEPAT 0,08 0,006 
EP-1-methylamid 0,06 0,042 
MP-1-methylamid 0 0 
Dialkylsulfider 106 7,212 
O-cresol 5 0,342 
4-Cl-2-cresol 328 22,270 
Cl-cresol 80 5,401 
4-nitrophenol (PNF) 64 4,325 
6-Cl-2-methylphenol 31 2,111 
4,6-diCl-2-methylphenol 4 0,290 
2,4-dichlorphenol 0,1 0,006 
2,6-dichlorphenol 0,04 0,003 
4-Cl-anilin 1 0,078 
PNCB 0,1 0,007 
Nedbrydningsprodukter 4857 329,434 
  
Kviksølv 1 0,072 
Arsen 0,2 0,015 
Metaller 1 0,087 
  
Chloroform 0,06 0,004 
1,1,1-trichlorethan 0 0 
Tetrachlormethan 0,003 <0,001 
Trichlorethen (TCE) 2 0,113 
Tetrachlorethen (PCE) 0,008 0,001 
Benzen 0,2 0,012 
Toluen 4 0,275 
Ethylbenzen 2 0,158 
Xylen 2 0,108 
Naphthalen 5 0,353 
Øvrige stoffer 15 1,024 
  

Tabel 4.1.4. Beregnede stofmængder der årligt siver ud samt hvad det svarer til i 
gennemsnitskoncentration over året. 

 
Det skal bemærkes, at de udførte beregninger er baseret på data fra en 
periode hvor der ikke har optrådt en egentlig stormsituation. Det vil sige, at 
den effekt som ekstreme vejrsituationer vil have på spredningen af 
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forureningen i området ikke er medtaget i beregningerne. Der er kun taget 
højde for de almindelige årlige små storme (se afsnit 2.2). 
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5. Risikovurdering  

Det overordnede mål for de undersøgelser, der er gennemført i området ved 
høfdedepotet i perioden januar 2001 til oktober 2002, har været at få afklaret 
om høfdedepot giver anledning til en miljømæssig uacceptabel belastning af 
Vesterhavet. Der er derfor ikke gennemført undersøgelser til at belyse 
eventuelle risiko overfor grundvand eller arealanvendelse. Baggrunden for 
dette er, at høfdedepotet ligger i et område uden grundvandsinteresser og 
arealet anvendes som rekreativt område, hvilket ikke betragtes som følsom 
arealanvendelse /25/.  

Risikovurderingen har derfor udelukkende fokus på recipienterne i området.  

5.1. Vesterhavet 

På baggrund af undersøgelsesresultaterne og de i afsnit 4 gennemførte 
overslagsberegninger, er det vurderet, at høfdedepotet giver anledning til en 
udsivning af en lang række miljøfremmede stoffer til Vesterhavet. Det er 
imidlertid en meget kompleks opgave at foretage en risikovurdering af, 
hvorledes den samlede mængde af udsivende stoffer påvirker miljøtilstanden 
i Vesterhavet. 

Det er vurderet, at de nationale vandkvalitetskrav for vandområder /20/ vil 
kunne anvendes som udgangspunkt for en overordnet risikovurdering af 
udsivningen fra høfdedepotet til Vesterhavet. Baggrunden er, at 
vandkvalitetskravene generelt anvendes til vurdering af om udledninger til 
vandområder giver anledning til miljøproblemer i lokalområdet. 
Overholdelsen af et vandkvalitetskrav vil betyde, at den pågældende 
stofkoncentration forventeligt ikke giver anledning til en kronisk påvirkning af 
organismerne i recipienten samlet set. 

Der vil således blive foretaget en konkret risikovurdering på baggrund af den 
i afsnit 4 beregnede udsivning af ét af de mest problematiske stoffer i 
høfdedepotet. Risikovurderingen foretages på baggrund af: 

• den beregnede stofspecifikke udsivningsmængde til Vesterhavet 

• en simpel betragtning af opblandingen af stoffet i den kystnære del af 
havvandet 

• et fastsat vandkvalitetskrav for det pågældende stof. 
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Risikovurdering kan således indikere, hvorvidt udsivningen, på det 
eksisterende datagrundlag, muligvis kan udgøre et problem for 
miljøtilstanden i den kystnære del af Vesterhavet.  

Nedenfor er der, ved hjælp af et par overslagsberegninger, givet et 
overordnet skøn for, hvorledes den forureningsmængde, der er beregnet til at 
sive ud fra høfdedepotet til havet, skal fortyndes, såfremt vandkvalitetskravet 
for parathion skal være overholdt i recipienten. Parathion er valgt som 
regneeksempel, da:  

- overslagsberegningerne i afsnit 4 giver, at den mængde parathion der 
årligt siver ud fra høfdedepotet til havet kan være ganske betragtelig,  

- parathion har en høj giftighed /7/, og  

- der er fastsat et nationalt vandkvalitetskrav for parathion /20/. 

At risikovurderingen tager udgangspunkt i parathion er således ikke et udtryk 
for, at netop parathion er vurderet til at være den parameter i forureningen fra 
høfdedepotet, som er mest problematisk for recipienten.  

Resultatet af overslagsberegningerne i afsnit 4 viser, at den koncentration af 
stoffet, der tilføres Vesterhavet ligger en faktor 100.000 over 
vandkvalitetskravet: 

Parathion:  Beregnet koncentration fra depot til hav: 1,205 mg/l 
 Vandkvalitetskrav:  0,00001 mg/l /20/ 
 
Det vil sige, at 1 liter af det grundvand der siver ud fra høfdedepotet, skal 
fortyndes med 120.500 liter havvand, før vandkvalitetskravet er overholdt.  

For nyere kystnære depoter gælder at vandkvalitetskravet skal, for at et 
vandområdes målsætning overholdes, være opfyldt efter udledningens 
initialfortynding i recipienten /18/, idet udstrømningen fra et depot antages at 
være en punktformet udledning. I henhold til /18/ kan initialfortyndingen 
maksimalt sættes til en faktor 10, såfremt der ikke eksisterer detaljerede 
oplysninger om de aktuelle forhold i recipienten. Det er vurderet, at dette 
vurderingsscenario også kan anvendes i dette tilfælde. I henhold til de 
udførte overslagsberegninger i afsnit 4 vil vandkvalitetskravet således ikke 
være opfyldt i den kystnære del af Vesterhavet ved høfdedepotet, da 
stofkoncentrationen efter initialfortyndingen fortsat vil være en faktor 10.000 
over vandkvalitetskravet. 

Det skal bemærkes, at den beregnede koncentration (og mængde) af 
parathion fra afsnit 4, som danner grundlag for beregningen, er 
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overestimeret, det vil sige stærkt overvurderet. Denne overvurdering vil dog 
ikke tilnærmelsesvis være af en størrelsesorden, som den fortyndingsfaktor 
på 10.000 gange beregningen viser er nødvendig for at vandkvalitetskravet 
er overholdt. Dette kan illustreres ved følgende regneeksempel. Hvis det 
antages, at de beregnede stofkoncentrationer og grundvandsstrømninger i 
høfdedepotet maksimalt er overvurderet med 50% hver (det vil sige 
maksimalt 1,5 gange), kan den beregnede stofmængde der strømmer ud i 
Vesterhavet maksimalt være overvurderet med 125% (det vil sige maksimalt 
2,25 gange). 

Det skal bemærkes at Ringkjøbing Amt ved tre episoder over to år (efter 
situationer med storm eller forhøjet havvandsstand) forsøgsvis har udtaget 
en vandprøve fra havstokken ved høfdedepotet. I to ud af de tre vandprøver2 
er der målt parathion over vandkvalitetskravet. Den usikkerhed der er 
forbundet med forureningsudsivningen, er således knyttet til hvilken 
størrelsesorden der er tale om, og ikke til hvorvidt der sker en udsivning eller 
ej.  

For at få et indtryk af hvor stort et område af Vesterhavet der kan være berørt 
af udsivningen fra høfdedepotet, opsættes her et regnestykke for, hvor stor 
en fortyndingsvandmængde der skal til, for at sikre at den beregnede 
stofmængde, der siver ud fra depotet i løbet af et døgn, kan overholde 
vandkvalitetskravet: 

Parathion: Beregnet døgnmængde fra høfdedepot til hav: 50.000 mg/døgn 
 Vandkvalitetskrav:   0,00001 mg/l /20/ 
 
Den vandmængde, den udledte døgnmængde skal fortyndes med, for at 
vandkvalitetskravet er opfyldt, er:  

50.000 mg/døgn / 0,00001 mg/l = 5$109 l/døgn = 5$106 m3/døgn 
 
Dette svarer til et vandvolumen med et areal på eksempelvis 1,6 km x 1,6 
km, under antagelse af en dybde på 2 m. Det bemærkes, at betragtningerne 
ovenfor, om betydningen af overvurderingen af den beregnede 
stofkoncentration i forhold til fortyndingsvandmængden, naturligvis også 
gælder for tallene her. 

Reelt set vil området der er berørt af udsivningen være mindre end det 
ovenfor angivne, da den aktuelle spredning i Vesterhavet ved høfdedepotet 
er afhængig af vind- og strømforhold kombineret med vandstandsvariationer. 
Spredningen varierer derfor utrolig meget med vejrforholdene. I stille vejr vil 
                                                 
2 Vandanalyserne er ikke inddraget yderligere i statusrapporten, da det ikke er muligt at afklare i hvor 
høj grad de er påvirket af initialfortyndingen eller repræsenterer stofkoncentrationen ved udsivningen 
til havet. De kan således ikke direkte sammenlignes med de opnåede beregningsresultater. 
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den være forholdsvis lille, men alligevel variere meget afhængig af 
strømforholdene. Det er ikke muligt på det eksisterende datagrundlag at give 
en vurdering af den aktuelle spredning i Vesterhavet ved høfdedepotet. 

Samlet set vurderes det derfor på baggrund af de gennemførte 
overslagsberegninger, at det ikke kan afvises, at udsivningen fra 
høfdedepotet resulterer i, at Vesterhavet tilføres stoffer i et omfang, som 
ligger ud over vandkvalitetskravet for recipienten. Der er dog i højere grad 
knyttet en usikkerhed til i hvor stort et område belastningen er uacceptabel, 
og hvor alvorlig belastningen er.  

De recipientundersøgelser der hidtil er gennemført i Vesterhavet ved 
høfdedepotet giver ikke et tilstrækkelig datagrundlag til at kunne vurdere 
udsivningens betydning for havets aktuelle miljøtilstand (se afsnit 3). Der 
eksisterer således ingen recipientdata for Vesterhavet, som kan underbygge 
resultatet af den gennemførte risikovurdering.  

Når resultatet foreligger fra den igangsatte revidering af det eksisterende 
moniteringsprogram ved høfdedepotet (se afsnit 3), vil det, i forhold til den 
her gennemførte risikovurdering, forhåbentlig kunne bidrage med yderligere 
oplysninger om den miljømæssige effekt i havet som følge af udsivningen af 
grundvandsforurening fra høfdedepotet. 

Den aktuelle spredning (herunder initialfortyndingen) i Vesterhavet kan 
belyses mere detaljeret ved at opsætte en spredningsmodel for området. Det 
mest oplagte er, at gøre brug af farvandsmodellen, som blandt andet dækker 
Nordsøen, og gøre opløsningen i modellen mere detaljeret i området ved 
høfdedepotet. Herved vil risikoen for Vesterhavet, på baggrund af de 
beregnede stofmængder, kunne belyses med større sikkerhed. 

5.2. Øvrige recipienter på Harboøre Tange 

De gennemførte undersøgelser ved høfdedepotet har ikke givet et 
tilstrækkeligt datagrundlag til at gennemføre en risikovurdering overfor de 
øvrige recipienter på Harboøre Tange, som det er gjort for Vesterhavet (se 
afsnit 4). De øvrige recipienter omfatter lagunesøerne, vandrecipienter på 
Knopper enge og fyldgravene (se figur 1.1). Det har dog heller ikke været 
målet ved igangsættelsen af undersøgelserne, at der skulle gennemføres en 
sådan risikovurdering. 

Ved bearbejdningen af undersøgelsesresultaterne har en risikovurdering i 
forhold til de øvrige recipienter vist sig relevant, både i forhold til at sikre 
vandområderne som recipient og til brug ved revurderingen af det 
eksisterende fiskeriforbud (se afsnit 3.3). Baggrunden er, at spredningen af 
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grundvandsforureningen fra høfdedepotet har vist sig at være større end 
forventet. Der eksisterer således en forureningsfane i grundvandet fra 
”Cheminovahullet” ud under den vestlige del af Knopper enge (se afsnit 2.3).  

Desværre har det vist sig, at de øvrige data, der er indsamlet i forbindelse 
med de gennemførte undersøgelser samt de eksisterende data for 
recipienterne, heller ikke er tilstrækkelige til at gennemføre en vurdering af 
risikoen fra høfdedepotet overfor de øvrige vandrecipienter på Harboøre 
Tange. 

For eksempel er det ikke muligt at afklare hvilken risiko 
grundvandsforureningen fra høfdedepotet udgør overfor lagunesøerne. 
Selvom forureningsfanen i grundvandet er blevet afgrænset og 
undersøgelserne viser, at den ligger ca. 600 m opstrøms for lagunesøerne 
samt at grundvandets strømningshastighed er lille på Knopper enge, er det 
ikke muligt at afvise, at forureningen kan udgøre en risiko overfor 
lagunesøerne. Baggrunden er, at Knopper enge er gennemskåret af en del 
grøfter og kanaler der afvander engene til lagunesøerne. Der er derfor risiko 
for, at der sker en relativ hurtig spredning af grundvandsforurening til 
lagunesøerne via disse grøfter og kanaler, hvilket ikke er blevet undersøgt.  

Det er heller ikke muligt på baggrund af de eksisterende recipientdata, som 
amtet kontinuerligt indsamler til brug ved vurdering af den aktuelle 
miljøtilstand i lagunesøerne, at afklare hvorvidt der er en påvirkning af 
lagunesøerne, som kan relateres til forureningen ved høfdedepotet. 
Baggrunden er, at dataene ikke omfatter måling af miljøfremmede stoffer 
eller andre parametre, der kan relateres til høfdedepotet. Dette skyldes 
blandt andet, at det er svært at lave sådanne repræsentative målinger i 
overfladevand. Hertil kommer, at forureningssituationen i forhold til 
lagunesøerne er mere kompleks, og kan afhænge af andre faktorer end 
udstrømningen fra høfdedepotet. 

For fyldgravene gælder, at til trods for der er gennemført undersøgelser med 
det direkte formål at kunne vurderer forureningstilstanden i recipienten (se 
afsnit 3.3), har det indsamlede datagrundlag vist sig at være forholdsvis 
spinkelt. Så selvom den potentielle risiko for en økotoksikologisk påvirkning, 
som vandanalyserne viser, ikke genfindes i resultaterne fra hverken de 
økotoksikologiske tests eller de indfangede ål, betyder det spinkle 
datagrundlag, at der er knyttet en vis usikkerhed til denne vurdering.  

Det er derfor vurderet, at det eksisterende datagrundlag, fra såvel de 
gennemførte undersøgelser som fra recipientovervågningen i området, ikke 
udgør et tilstrækkeligt grundlag for en realistisk vurdering af om høfdedepotet 
giver anledning til en miljømæssig uacceptabel belastning af de øvrige 
recipienter på Harboøre Tange. 
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6. Eksisterende afværgeforanstaltninger 

De nuværende afværgetiltag ved høfdedepotet består af et dybtliggende 
dræn (også kaldet det afskærende dræn), der er orienteret nord-syd, parallelt 
med kysten, og et overfladenært drænsystem i ”Cheminovahullet” (se figur 
6.1).  

Det afskærende dræn ligger i kote ca. –0,5 m, i det der ved de gennemførte 
undersøgelser er blevet identificeret til at være det øvre grundvandsmagasin. 
Drænet er ca. 350 m langt og er placeret langs bagsiden af havdiget. Fra en 
samlebrønd midt på drænet pumpes det opsamlede vand til et kulfilteranlæg, 
hvor det renses. Pumpningen fra samlebrønden foregår i intervaller, og 
sættes i gang når vandstanden i brønden er nået en given kote. Der pumpes 
i gennemsnit over året ca. 3 m3/time. Vandet ledes efter rensning ud i havet 
gennem en ledning med udmunding for enden af høfde 42. 

 
 KMS copyright Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033  
 Figur 6.1. Oversigt over placering af dræn og renseanlæg i 

den eksisterende afværgeforanstaltning ved høfdedepotet. 

 

 
Ved dimensioneringen og etableringen af det afskærende dræn har målet 
været at sikre, at grundvandsforureningen fra høfdedepotet ikke føres med 
ind igennem havdiget ved kraftig storm og højvande, men fanges i drænet 
/12/.  

Det overfladenære dræn ligger i kote +1,25 m til +0,9 m. Dimensioneringen 
og etableringen af det overfladenære dræn er gennemført med henblik på, at 
drænsystemet skal opsamle den nedbør der falder i området. Målet er at 
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sikre, at der ikke står vand i ”Cheminovahullet” /12/. Vandet, der opsamles i 
det overfladenære dræn, ledes urenset ud til havet sammen med det 
rensede vand fra det afskærende dræn. Vandet fra det overfladenære dræn 
renses ikke før udledning, da det ved dimensioneringen er blevet forudsat, at 
det udelukkende er regnvand der opsamles i drænsystemet.   

Det bemærkes, at det udelukkende er det øvre grundvandsmagasin, der er 
berørt af drænene /3/. 

Drænene blev etableret i 1989 for at sikre, at arealet i ”Cheminovahullet” 
holdes tørt, så vadefugle i området ikke kan komme i direkte kontakt med 
forurenet vand. Desuden skal drænene begrænse spredning af det 
forurenede grundvand til de omkringliggende arealer. Det skal således 
understreges, at de nuværende afværgetiltag udelukkende har fokus på 
udsivning fra høfdedepotet i forhold til ”Cheminovahullet”. 

I forhold til udsivning fra høfdedepotet til havet, blev det efter opgravningen af 
høfdedepotet i 1981 vurderet, at forureningen fra depotet var under kontrol 
/13/. Vurderingen var, at der fortsat ville ske en udsivning fra den efterladte 
restforurening til havet, men at udsivningen ville foregå over en kortere 
afgrænset periode (i forhold til situationen at depotet ikke var blevet fjernet), 
samt at mængden ville være af en acceptabel størrelse /13/. 

6.1. Effektiviteten af de eksisterende afværgeforanstaltninger 

Det fremgår af afsnit 2.2, at der periodevis foregår en strømning af 
grundvand fra høfdedepotet forbi det afskærende dræn og ind i 
”Cheminovahullet”. Samtidig viser undersøgelserne (se afsnit 2.3 og 4), at 
der eksisterer en forureningsfane i det øvre grundvandsmagasin på den 
vestlige del af Knopper enge, som udspringer fra ”Cheminovahullet”. 

Det må derfor konkluderes, at det afskærende dræn i dag ikke lever op til 
den fastsatte målsætningen ved etableringen af afværgeforanstaltningen. Det 
har dog, på baggrund af det eksisterende datagrundlag, ikke været muligt at 
vurdere, hvorvidt denne manglende opfyldelse af afværgeforanstaltningens 
målsætning, udgør en risiko (i form af grundvandsforurening) overfor 
vandrecipienterne på Harboøre Tange (se afsnit 5.2). 

For det overfladenæredræn viser undersøgelserne, at det lever op til 
målsætningen om at holde ”Cheminovahullet” tørt. Dog vurderes det, at 
dimensioneringsforudsætningen, om at det udelukkende er regnvand der 
opsamles i drænsystemet, ikke holder. Dette begrundes med, at en del af 
drænsystemet, selv ved normale havvandssituationer, vil ligge under 
grundvandsspejlet (se afsnit 2.2). Hertil kommer, at det er vurderet, at der, i 
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de perioder hvor der forekommer grundvandsstrømning forbi det afskærende 
dræn (se afsnit 2.2), er en potentiel risiko for, at det overfladenære 
drænsystem fungerer som en hurtig spredningskorridor for 
grundvandsforureningen til den østlige del af ”Cheminovahullet” og videre til 
Knopper enge. 

Det vurderes derfor, at der bør undersøges mere detaljeret, hvilken risiko 
høfdedepotet og ”Cheminovahullet” udgør overfor vandrecipienterne på 
Harboøre Tange. Herved kan det afklares hvilke tiltag, der skal til for at sikre 
vandrecipienterne i forhold forureningen fra høfdedepotet – og herunder 
hvorvidt der skal gennemføres en revidering af den eksisterende 
afværgeforanstaltning.  

Undersøgelserne og risikovurderingen viser endvidere, at der sker en 
forureningsudsivning fra høfdedepotet til havet, og at denne er af en sådan 
størrelse, at det ikke kan afvises, at det udgør en risiko for havmiljøet. Der 
bør derfor gennemføres en mere detaljeret undersøgelse af forholdene, for at 
vurdere om det er nødvendigt at etablere en afværgeforanstaltning i forhold 
til udstrømningen af grundvandsforurening fra høfdedepotet til havet. 
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7. Konklusion 

De gennemførte undersøgelser viser, at der er to grundvandsmagasiner i 
området. I det tidligere høfdedepot er begge grundvandsmagasiner forurenet 
i betydelig grad og de højeste forureningskoncentrationer forekommer i det 
nedre grundvandsmagasin. I den sydlige del af høfdedepotet er der 
endvidere konstateret forurening i fri fase i både det øvre og nedre 
grundvandsmagasin. Selvom strømningshastigheden i det øvre 
grundvandsmagasin er cirka dobbelt så stor som i det nedre magasin, kan 
der ikke fuldstændig ses bort fra det nedre grundvandsmagasin i forhold til 
spredningen af forureningen fra høfdedepotet. Baggrunden er, at der, på 
trods af det øvre lerlag der skiller de to grundvandsmagasiner, sker en fortsat 
nedsivning af forurening fra det øvre til det nedre grundvandsmagasin, hvor 
også de højeste forureningskoncentrationer optræder. Der er derfor en risiko 
for, at det nedre grundvandsmagasin virker som en spredningskorridor for 
forurening fra høfdedepotet. Strømningsforholdene viser, at spredningen af 
forureningen i høfdedepotet, i det øvre grundvandsmagasin, sker mod havet 
under almindelige vejrforhold. I situationer med høje havvandsstande vil 
strømningen derimod være østover mod ”Cheminovahullet” og Knopper enge 
i såvel det øvre som det nedre grundvandsmagasin. De gennemførte 
undersøgelserne viser, at sådanne situationer med høje havvandsstande har 
forekommet i ca. 43 døgn på et år. 

Forureningsbelastningen i det øvre grundvandsmagasin i ”Cheminovahullet” 
er mindre end i høfdedepotet. Der er ingen data for det nedre 
grundvandsmagasin i ”Cheminovahullet”. Såvel strømningsforholdene som 
forureningsudbredelsen viser, at forureningen i ”Cheminovahullet” og den 
forurening, der tilføres fra høfdedepotet på stranden ved høje 
havvandssituationer, spredes østover mod Knopper enge. Det er dog ikke 
muligt at vurdere over hvor lang tid forureningsspredningen er foregået, og 
herunder om den tidsmæssigt udspringer tilbage fra høfdedepotets etablering 
i 1950’erne eller eventuelt fra etableringen af de eksisterende 
afværgeforanstaltninger i slutningen af 1980’erne. 

Overslagsberegning af forureningsudsivningen fra høfdedepotet 

Som grundlag for en nærmere risikovurdering er der foretaget 
overslagsberegninger af hvilke stofmængder, der strømmer ud fra 
høfdedepotet. Grundlaget for beregningerne er det datagrundlag, der er 
opnået ved de udførte undersøgelser.  

Det er vurderet, at det eksisterende datagrundlag kun er tilstrækkeligt som 
grundlag for beregning af udstrømningen fra høfdedepotet til havet. Der er 
derfor ikke gennemført beregninger af de stofmængder, der strømmer forbi 
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det afskærende dræn, ind til ”Cheminovahullet”, og derfra videre mod 
Knopper enge.  

Det skal understreges, at de udførte beregninger er forenklet meget gennem 
en række antagelser og derfor må forventes at give et overestimat, det vil 
sige overvurderer mængden af stof og vand der strømmer. Det vurderes dog, 
at de beregnede stofmængder vil kunne bruges som udtryk for hvordan 
forholdene i værste fald vil være, og derigennem danne grundlag for en 
overordnet vurdering af hvorvidt udsivningen potentielt udgør en risiko for 
Vesterhavet. 

Det skal bemærkes, at de udførte beregninger er baseret på data fra en 
periode hvor der ikke har optrådt en egentlig stormsituation. Det vil sige, at 
den effekt som ekstreme vejrsituationer vil have på spredningen af 
forureningen i området ikke er medtaget i beregningerne. Der er kun taget 
højde for de almindelige årlige små storme.  

Risikovurdering i forhold til recipienter 

Til vurdering af hvilken risiko udsivningen fra høfdedepotet udgør overfor 
Vesterhavet, er de beregnede mængder forurening, der strømmer fra 
høfdedepotet ud i havet, sammenholdt med de nationale vandkvalitetskrav. 

Det er en meget kompleks opgave at foretage en risikovurdering af, 
hvorledes den samlede mængde af udsivende stoffer fra høfdedepotet 
påvirker miljøtilstanden i Vesterhavet. For at kunne foretage 
risikovurderingen er der derfor taget udgangspunkt i stoffet parathion, som er 
ét af de mest problematiske stoffer i høfdedepotet. 

Overslagsberegninger viser, at vandkvalitetskravet for parathion ikke vil være 
opfyldt i den kystnære del af Vesterhavet ved høfdedepotet, da 
stofkoncentrationen efter initialfortyndingen fortsat vil være en faktor 10.000 
over vandkvalitetskravet. Det vurderes derfor på baggrund af de gennemførte 
overslagsberegninger, at det ikke kan afvises, at udsivningen fra 
høfdedepotet resulterer i, at Vesterhavet tilføres stoffer i et omfang, som 
ligger ud over vandkvalitetskravet for recipienten. Der er dog i højere grad 
knyttet en usikkerhed til i hvor stort et område belastningen er uacceptabel, 
og hvor alvorlig belastningen er. 

De recipientundersøgelser der hidtil er gennemført i Vesterhavet ved 
høfdedepotet giver ikke et tilstrækkelig datagrundlag til at kunne vurdere 
udsivningens betydning for havets aktuelle miljøtilstand. Der eksisterer 
således ingen recipientdata for Vesterhavet som kan underbygge resultatet 
af den gennemførte risikovurdering. Amtet har dog i 2002 igangsat en 
revidering af et eksisterende moniteringsprogram ved høfdedepotet, der hidtil 
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er kørt med en monitering af kviksølvindholdet i muslinger ved høfde 42. Når 
resultatet af revideringen foreligger vil det, i forhold til den her gennemførte 
risikovurdering, forhåbentligt kunne bidrage med yderligere oplysninger om 
den miljømæssige effekt i havet af udsivningen af grundvandsforurening fra 
høfdedepotet. 

Selvom det ikke oprindelig var en del af målet ved igangsættelsen af 
undersøgelserne, har det ved bearbejdningen af undersøgelsesresultaterne 
vist sig, at en risikovurdering i forhold til de øvrige recipienter på Harboøre 
Tange er relevant, både i forhold til at sikre vandområderne som recipient og 
til brug ved revurderingen af det eksisterende fiskeriforbud i området. De 
øvrige recipienter omfatter lagunesøerne, vandrecipienter på Knopper enge 
og fyldgravene. Baggrunden er, at spredningen af grundvandsforureningen 
fra høfdedepotet har vist sig at være større end forventet. Der eksisterer 
således en forureningsfane i grundvandet fra ”Cheminovahullet” ud under 
den vestlige del af Knopper enge. 

Det er dog vurderet, at det eksisterende datagrundlag, fra såvel de 
gennemførte undersøgelser som fra recipientovervågningen i området, ikke 
udgør et tilstrækkeligt grundlag for en realistisk risikovurdering af, om 
høfdedepotet giver anledning til en miljømæssig uacceptabel belastning af de 
øvrige recipienter på Harboøre Tange. 

De eksisterende afværgeforanstaltninger 

Resultaterne af de gennemførte undersøgelser viser, at den eksisterende 
afværgeforanstaltning ikke lever op til den oprindelige målsætning om at 
begrænse spredningen af det forurenede grundvand fra høfdedepotet til de 
omkringliggende arealer. Det har dog, på baggrund af det eksisterende 
datagrundlag, ikke været muligt at vurdere, hvorvidt denne manglende 
opfyldelse af afværgeforanstaltningens målsætning, udgør en risiko (i form af 
grundvandsforurening) overfor vandrecipienterne på Harboøre Tange. 
Samtidig viser de udførte overslagsberegninger og risikovurderingen, at det 
på baggrund af de eksisterende data ikke kan afvises, at de stofmængder, 
der tilføres Vesterhavet fra høfdedepotet potentielt ligger ud over 
vandkvalitetskravet for recipienten.  

Det vurderes derfor, at der bør undersøges mere detaljeret, hvilken risiko 
høfdedepotet og ”Cheminovahullet” udgør overfor vandrecipienterne på 
Harboøre Tange. Herved kan det afklares hvilke tiltag, der skal til for at sikre 
vandrecipienterne i forhold forureningen fra høfdedepotet – og herunder 
hvorvidt der skal gennemføres en revidering af den eksisterende 
afværgeforanstaltning. Resultatet af sådanne undersøgelser vil desuden 
kunne bruges ved revurderingen af det eksisterende fiskeriforbud i området. 
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Endvidere bør der gennemføres en mere detaljeret undersøgelse af 
udstrømningsforholdene mellem høfdedepotet og havet, for at vurdere om 
det er nødvendigt at etablere en afværgeforanstaltning i forhold til 
udstrømningen af grundvandsforurening fra høfdedepotet til havet.  
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