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1 Indledning 

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

Rapporten præsenterer resultaterne af supplerende undersøgelser af 
forureningsforholdene i og omkring "Cheminovahullet", som er belig-
gende umiddelbart øst for høfdedepotet på Harboøre Tange. Belig-
genheden fremgår af oversigtskort i Figur 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.1: Oversigtskort 

Forureningsforholdene på og omkring høfdedepotet er tidligere under-
søgt og rapporteret i /1/ - /3/. 

Sideløbende med nærværende undersøgelse er der foretaget supple-
rende borearbejde ved de sydlige, vestlige og nordlige flanker af den 
planlagte spuns omkring høfdedepotet. Disse undersøgelser skal styr-
ke grundlaget for den endelige placering af spunsen og forbedre data-
grundlaget for vurdering af mængden af efterladt restforurening uden 
for spunsen. Nærværende undersøgelse vedr. "Cheminovahullet" 
kompletterer således også undersøgelserne omkring spunsen ved at 
dække den østlige flanke af den planlagte spuns. 

Undersøgelserne omkring spunsen rapporteres særskilt. 

Det overordnede formål med de gennemførte aktiviteter har været: 

Planlagt spuns

Høfdedepotet

"Cheminovahullet"

500

meter

0 250
Knopper Enge 
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• At afklare om "Cheminovahullet" er påvirket af forurenings-
spredning fra høfdedepotet i et omfang, som indebærer fore-
komst af massiv jordforurening og fri fase  

• At give en vurdering af flux'en af opløste forurenende stoffer i 
østlig retning fra "Cheminovahullet", dvs. ind mod banegrave, 
Knopper Enge, lagunesøer mv. 

Parallelt med undersøgelserne i "Cheminovahullet" er der udført un-
dersøgelser i arealet øst herfor, kaldet Knopper Enge.  

Der udføres ikke risikovurderinger mv. i forbindelse med nærværende 
rapportering. 
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2 Undersøgelsesforløb 

 
Undersøgelserne blev indledt med tre parallelle aktiviteter: 

1. Der blev udarbejdet en opdateret historisk redegørelse for "Che-
minovahullet" med henblik på at tilvejebringe et overblik over tid-
ligere undersøgelsesresultater samt identificere evt. andre kilder til 
forurening end spredning fra Høfdedepotet. Resultaterne herfra 
fremgår af nedenstående kapitel 3.  

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

3. Indledende udtagning af vandprøver fra eksisterende boringer 
langs randen af "Cheminovahullet". Der er udtaget vandprøver fra 
boringer, hvorfra der enten ikke tidligere er analyseret vandprøver 
eller hvor analyseprogrammet tidligere kun har omfattet samlepa-
rametrene total-P og ortofosfat-P.  

Der er udført filtersatte boringer i følgende områder: 

• Centralt i "Cheminovahullet" til supplering af grundlaget for 
beskrivelsen af de grundvandshydrauliske forhold samt belys-
ning af forureningsniveau i de sekundære magasiner. 

• Langs "Cheminovahullets" østlige rand med henblik på vurde-
ring af forureningsniveau i de sekundære magasiner i ”Chemi-
novahullet". 

Der er ikke udført nye boringer langs den vestlige rand af "Chemino-
vahullet", hvor der tidligere er udført en række boringer. Omfanget af 
forureningsindtrængning i "Cheminovahullet" fra høfdedepotet er i 
stedet belyst ved udtagning af vandprøver fra eksisterende boringer. 
Der er udtaget jord- og vandprøver fra nyetablerede boringer.  

Indledende aktiviteter 

Udførelse af boringer 
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Der er gennemført en pejlerunde omfattende alle nyetablerede borin-
ger og boringer, som indgår i den indledende vandprøvetagning. Til 
brug for vurderingen af grundvandets aktuelle strømningsforhold i 
undersøgelsesperioden er der endvidere inddraget resultater fra Ring-
kjøbing Amts løbende opsamling af vandstandsoplysninger med data-
logger i "Cheminovahullet". Endelig er der udført 5 slug tests til vur-
dering af grundvandsmagasinernes hydrauliske ledningsevne.  

Der er foretaget vurdering af stoftransporten ud af "Cheminovahullet" 
i retning mod øst, baseret på en simpel model, som kun omfatter ad-
vektiv transport af opløste forureningskomponenter. Grundvandets 
strømningshastigheder er estimeret ud fra eksisterende oplysninger - 
herunder /3/ - suppleret med resultaterne af ovennævnte feltundersø-
gelser. Flux-vurderingerne er foretaget for stoffer, som jf. ovennævnte 
identifikation af kritiske forureningsparametre er anset for at være 
mest kritiske. 

 

 

Øvrige feltundersøgelser  

Flux-beregninger 
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3 Historisk redegørelse 

Det område, som går under betegnelsen "Cheminovahullet", er af-
grænset af havdiget mod vest og den gamle landevej mod øst. Den 
omtrentlige afgrænsning mod henholdsvis nord og syd består af to 
lervolde, som blev etableret i 1986. 

Cheminovahullet var oprindelig en lavning i terrænet bag havdiget. I 
1982 blev der konstateret høje kviksølvindhold i ænder, der var udsat i 
søer i "Cheminovahullet".  

For at afskære muligheden for kontakt med forurenet overfladevand 
og jord blev "Cheminovahullet" i 1986 fyldt op med rent sand. Op-
fyldningen viste sig imidlertid utilstrækkelig, da der fortsat var perio-
devise frie vandspejl i området.  

I 1988-1989 blev afværgeindsatsen i "Cheminovahullet" udvidet med 
et terrænnært drænsystem, kaldet det overfladenære dræn, og der blev 
foretaget yderligere terrænhævning til det nuværende niveau i ca. kote 
+1,7 DNN. Det terrænnære dræn har herefter været i drift frem til fe-
bruar 2005, hvor drænets indløb i samlebrønden blev afproppet. 

”Cheminovahullet” er i tidens løb blevet forurenet fra flere kilder, 
bl.a.: 

• Påvirkning fra høfdedepotet (1). 

• Udslip fra Cheminovas gamle spildevandsledninger (2). 

• Diffus luftbåren forurening med kviksølv hidrørende fra pro-
duktionsuheld m.v. på Cheminovas gamle fabriksareal syd for 
Rønland. 

• Mindre spild i forbindelse med fjernelsen af deponeret mate-
riale fra høfdedepotet i 1981. (3)  

Der er ved udarbejdelsen af den historiske redegørelse taget udgangs-
punkt i relevant sagsmateriale hos Ringkjøbing Amt bl.a. Høfde 42-
sagen og sager vedrørende Cheminovas nuværende og tidligere pro-
duktionsarealer 

(1)  Forureningen er spredt fra det tidligere depotområde til ”Chemino-
vahullet” via grundvandet. Endvidere har stormhændelser presset 
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forurenet grundvand ind igennem havdiget, hvorefter det forurenede 
grundvand er blevet spredt i ”Cheminovahullet”.  

(2) Det fremgår af Ringkjøbing Amts sagsarkiv, at der i 1958/59 udlag-
des to ledninger, en fra Rønland og en fra den gamle fabrik. Der var 
ret hyppigt brud på ledningen fra Rønland, men sjældent på lednin-
gen fra gamle fabriksgrund. Der kendes dog til i hvert fald et brud 
på ledningen fra den gamle fabrik.                                                 
Hovedparten af brudene huskes at være sket i perioden 1962 til 
1965, hvor der blev udlagt en ny ledning. Der er ikke fundet oplys-
ninger om konkrete placeringer af disse. Spildevandsledningerne har 
lagt langs med Knoppervej, jf. bilag 1. 

(3) Det fremgår af Ringkjøbing Amts sagsarkiv, at en tidligere medar-
bejder ved Cheminova har anmeldt en ulovlig udledning af forure-
net vand i ”Cheminovahullet” i forbindelse med fjernelsen af depo-
tet i 1981. Derudover kan der i forbindelse med håndtering og på-
fyldning af tromler være sket mindre spild. 
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4 Udpegning af kritiske stoffer 

4.1 GRUNDVAND 

Som en indledende aktivitet i undersøgelsesforløbet, er der opstillet et 
analyseprogram, som sikrer, at undersøgelsen dækker de relevante 
stoffer med hensyn til spredning med grundvandet og mulig påvirk-
ning af recipienter i området. 

Der er i samarbejde mellem Ringkjøbing Amt, Cheminova og NIRAS 
udarbejdet en bruttoliste med de kemiske forbindelser, som kan for-
ventes at forekomme i den grundvandsbårne forurening, jf. bilag 12.  

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

De herved identificerede potentielt kritiske stoffer fremgår af Tabel 
4.1 

Parameter CAS Nr. Stofgruppe 

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

Ethyl-sulfotep 3.689-24-5 Mellemprodukt, organofosfat 

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

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

Mellem- og nedbrydningsprodukt, 
organofosfat 

MCPA 94-74-6 Hormonmiddel 

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

Triestre (ikke de mest kriti-
ske) 

 Nedbrydningsprodukter af organofos-
fater 

Kviksølv  7.439-97-6  

Arsen   

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

 
På basis af Tabel 4.1 er der udvalgt indikatorparametre, som karakteri-
serer grundvandsforureningen og som vurderes at være velegnet til at 
afgrænse forureningsudbredelsen. Indikatorparametrene skal afspejle 
stofgrupper, som forefindes forrest i forureningsfanen eller som kan 
”sive” ud i grøfter, norene, søer og lagunesøer i forureningsfanerne.  

Potentielt kritiske stoffer 

Indikatorparametre 
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Indikatorparametrene er således udvalgt med henblik på: 

• At kortlægge udbredelsen af potentielt kritiske stoffer. 

• At reducere analyseomfang og -omkostninger. 

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

 Analyseprogrammet indeholder således følgende indikatorparametre: 

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

• Triestre (alle vandprøver) 

• Chlorphenoxypakke (relateret til hormonmidler) – (vandprøver 
fra boringerne CH4 til CH6) 

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

• Kviksølv (vandprøver fra boringerne B, B21, B22, B23 og 
B24) 

•  Arsen (Vandprøver fra CH5B og CH6B) 

Cheminovas spildevandslaboratorium og Steins Laboratorium har 
analyseret vandprøver med detektionsgrænser, som er angivet i neden-
stående Tabel 4.2.  

Laboratorievalg 
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Stofgruppe Cheminova 

Detektionsgrænse 
(µg/l)  

Steins Lab. 

Detektionsgrænse 
(µg/l) 

Triestre (12 stk.) 1  

Færdigvarer m.v. : 

-Parathion 

-Methyl-parathion 

-Malathion 

-Ethy-lsulfotep 

-Amino-parathion 

 

 

 

1 

 

MP1 og MP2-syre    100  

EP1 og EP2-syre                       100  

Phenoler og cresoler m.v.  0,01 

Kviksølv 1  

Arsen  1,5 

Tabel 4.2: Anvendte detektionsgrænser for Cheminovas spildevandslaboratori-
um og Steins Laboratorium 

4.2 JORD 

Analyseprogrammet for jordprøver har omfattet følgende stoffer: pa-
rathion (EP3), malathion (fyfanon), methyl-parathion (MP3), amino-
parathion, methyl-amino-parathion, ethyl-sulfotep, paraoxon samt en 
lang række triestre. 

Forureningsundersøgelserne i området har gennem de seneste år foku-
seret på kortlægning og afgrænsning af områder med kraftig jordforu-
rening og specielt områder med fri fase af de deponerede kemikalier – 
nærmere betegnet de fosforbaserede færdigvarer. Færdigvarerne be-
står af parathion, malathion og methyl-parathion og derfor er disse 
stoffer udvalgt som analyseparametre. De øvrige stoffer nævnt oven-
for hænger analysemæssigt sammen med færdigvarerne.  
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5 Udførte undersøgelser 

5.1 BOREARBEJDE 

I perioden fra den 3. til den 7. februar 2005 er der udført 6 boringer. 
Boringerne er benævnt CH1 til CH6 og er etableret som boringspar 
med filtersætning over og under det indskudte lerlag. I hver boring er 
filteret under det indskudte ler-/gytjelag benævnt A, mens filteret over 
ler-/gytjelaget er benævnt B, jf. Figur 5.1. 

Figur 5.1 Principskitse med angivelse af filtersætning henholdsvis under (A) og 
over (B) det indskudte ler-/gytjelag. 

 

Boringsplaceringer fremgår af bilag 1. Borejournaler med jordlagsbe-
skrivelse, angivelse af evt. visuelle tegn på forekomst af fri fase samt 
filtersætning fremgår af bilag 2. En oversigt over de nye boringer er 
vist i Tabel 5.1 
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Boring nr. Filter A 
m u.t. 

Filter B 
mu.t. 

Dybde 
m 

CH1 5,0 - 6,0 2,5 - 3,5 6,0 

CH2 5,2 - 6,2 2,7 - 3,7 6,2 

CH3 4,9 - 5,9 2,3 - 3,3 6,0 

CH4 4,7 - 5,7 2,3 - 3,3 6,0 

CH5 5,0 - 6,0 2,6 - 3,6 6,1 

CH6 4,5 - 5,5 2,3 - 3,3 6,0 

Tabel 5.1: Oversigt over boringer 

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

5.2 UDTAGNING AF JORD-/SEDIMENTPRØVER 

I de etablerede boringer er der udtaget sedimentprøver med henblik på 
at opnå en beskrivelse af den vertikale forureningsudbredelse i det 
øvre sekundære magasin, sand- og gruslagene som overlejrer 
ler/gytjelaget. Der er for hver boring udtaget følgende fire sediment-
prøver: 

• En søjleprøve fra 1 m over ler/gytjelaget til toppen af den 
mættede zone bestående af 5 delprøver jævnt fordelt henover 
serien. 

• En søjleprøve fra toppen af ler/gytjelaget til 1 m over 
ler/gytjelaget bestående af delprøver fra ca. 0, 20, 40, 60, 80 
og 100 cm over toppen af det indskudte lerlag.  

• En enkeltprøve fra sandlaget beliggende umiddelbart oven på 
det indskudte ler/gytjelag. 

• En søjleprøve fra lagserien som umiddelbart underlejrer 
ler/gytjelaget bestående af delprøver fra ca. 0, 50, 100, 150 og 
200 cm under det indskudte lerlag. 

Jordprøverne er udtaget i 100 ml RedCap-glas og opbevaret i køleta-
sker indtil analysetidspunktet. 

5.3 UDTAGNING AF VANDPRØVER 

Der er udført en indledende vandprøvetagning fra hovedparten af de 
filtersatte boringer, som er etableret i perioden 2000 til 2001 og der er 
efterfølgende udtaget vandprøver fra de nyetablerede boringer. Da der 
er enkelte navnesammenfald mellem boringer i "Cheminovahullet" og 
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boringer omkring høfdedepotet på stranden markeres tilhørsforholdet 
til "Cheminovahullet" i denne rapport med angivelsen CH i parentes 
efter den oprindelige boringsbetegnelse.  

Der er således udtaget i alt 18 vandprøverne fra følgende ”gamle” bo-
ringer: 

• Boringerne B7, V1A, V1B, V17, E(CH) og B19 langs med 
havdiget. Det lykkedes ikke at lokalisere B3 og C. 

• Boringerne B20, B21, A(CH), B22, B(CH), B23, B24 og 
VK12 langs med den gamle landevej til Thyborøn. 

• Boringerne VK10 og VK 11 nord for ”Cheminovahullet”.  

• Boringerne VK 13 og VK14 syd for ”Cheminovahullet”. 

Herudover er der udtaget vandprøver fra hvert af de to filtre i de 6 
nyetablerede boringer CH1 - CH6. Vandprøverne er udtaget den 12. - 
13. januar 2005, den 4. februar 2005 og den 8. februar 2005. 

Vandprøverne er udtaget med 12V-dykpumper (Whale), mens der er 
foretaget måling af ledningsevne, temperatur, redox-potentiale, pH 
samt iltindhold. Vandprøven er udtaget ved stabile feltparametre. 
Samtlige vandprøver er filtreret i felten med engangs 0,45 µm in-line-
filter.   

Feltdata fra vandprøvetagningen fremgår af bilag 3. 

5.4 JORDANALYSER 

Cheminovas spildevandslaboratorium har i alt foretaget analyse af 24 
prøver. Analyseprogrammet har som beskrevet i afsnit 5.1 omfattet 
følgende stoffer: parathion (EP3), malathion (fyfanon), methyl-
parathion (MP3), amino-parathion, methyl-amino-parathion, ethyl-
sulfotep, paraoxon, methylparaoxon samt en lang række triestre.  

Detektionsgrænsen er 0,01 mg/kg vådvægt. 

Analyseresultater fremgår af bilag 4. 

5.5 VANDANALYSER 

Alle udtagne vandprøver er analyseret på Cheminovas spildevandsla-
boratorium for indhold af følgende stoffer: parathion (EP3), malathion 
(fyfanon), methyl-parathion (MP3), amino-parathion, methyl-amino-
parathion, ethyl-sulfotep, paraoxon, methyl-paraoxon samt en lang 
række triestre. Analyseresultater fremgår af bilag 5. 
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Detektionsgrænsen for færdigvarer og triestere er 1 µg/l og for MP1, 
EP1, MP2-syre og EP2-syre er detektionsgrænsen 100 µg/l. 

Endvidere er prøverne fra filtrene CH4A, CH4B, CH5A, CH5B, 
CH6A og CH6B, på grund af beliggenheden langs den østlige - og 
dermed nedstrøms - afgrænsning af "Cheminovahullet", udvalgt til 
analyse efter den såkaldte ”phenoxysyrepakke” hos Steins Laboratori-
um. Phenoxysyrepakken inkluderer følgende hormonmidler og ned-
brydningsprodukter: MCPA, dichlorprop, mechlorprop, 4-Cl-2-
methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 4 CPP og 2,6 DCPP. Detektions-
grænsen ved analyserne er 0,01 µg/l. 

Endelig er prøverne fra filtrene CH5B og CH6B analyseret for indhold 
af arsen og prøverne fra filtrene B, B21. B22, B23 og B24 for kvik-
sølv. Detektionsgrænsen er henholdsvis 1,5 µg/l for arsen og 1 µg/l for 
kviksølv. 

5.6 PEJLERUNDER 

Alle boringerne er den 7. februar 2005 indmålt med differentiel GPS. 
Koordinaterne fremgår af bilag 6 og er opgivet i UTM zone 32 
(ED50). Der er i bilag 6 ligeledes opgivet koter på terræn ved alle bo-
ringer samt målepunktskoter på alle filterrør. Alle koter er opgivet i 
DNN. 

Der er den 23. februar 2005 udført en pejlerunde omfattende eksiste-
rende og nyetablerede boringer i og omkring "Cheminovahullet". Der 
er i alt pejlet vandstand i 29 filtre ved pejlerunden. Pejleresultaterne 
fremgår af bilag 6. 

I banegravene, der udgør den østlige afgrænsning af "Cheminovahul-
let", er der etableret 4 pejlemærker, bestående af nedrammede ¾” 
jernrør. Punkterne er benævnt pæl 1 til pæl 4. Overkant af jernrøret er 
indmålt den 7. februar 2005 og fremgår af bilag 6 og punkterne er 
pejlet i forbindelse med pejlerunden. 

5.7 SLUG TESTS 

Den 23. februar 2005 er der udført slug test i 5 filtre (CH2B, CH4A, 
CH4B, CH5A OG CH5B).  

Forud for den enkelte slug test er der monteret en datalogger til regi-
strering af vandstand i filterrøret. Dataloggeren foretager vandsstands-
bestemmelse hvert sekund. Endvidere er rovandstanden pejlet. Heref-
ter er blindrøret afblændet med en oppustelig gummibold umiddelbart 
over top af filter. 
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Slug testen er udført ved, at blindrøret fyldes med vand til højest mu-
ligt niveau. Ved enkelte filtre er der påmonteret en ekstra meter 
blindrør under testen for at opnå mulighed for påfyldning af en større 
vandmængde.   

Afspærringen af filteret er herefter fjernet momentant og retableringen 
af vandspejlet blev registreret af dataloggeren. Sideløbende hermed er 
retableringen af vandspejlet fulgt ved håndpejlinger indtil et stabilt 
vandspejl var genoprettet.   

Resultaterne af de udførte slug tests fremgår af bilag 11. 

5.8 ANALYSER AF OVERFLADEVAND  

En kraftig stormhændelse den 8. januar 2005 medførte en markant 
forhøjet vandstand langs med Jyllands vestkyst. NIRAS udførte søn-
dag den 9. januar et tilsyn ved Høfde 42 for at vurdere de skader, som 
stormen havde forårsaget på Ringkjøbing Amts boringer m.v.  

I ”Cheminovahullet” blev der observeret blankt vand i nogle hjulspor i 
terræn. Vandet var gult og NIRAS udtog derfor en vandprøve. Vand-
prøven blev efterfølgende analyseret ved Steins Laboratorium for fos-
forbaserede stoffer og phenoler. 

Analyseresultaterne fremgår af afsnit 6.8 og bilag 13. 
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6 Undersøgelsesresultater 

6.1 FORURENINGSUDBREDELSE I JORD 

De samlede resultater af analyserne fra Cheminovas spildevandslabo-
ratorium fremgår af bilag 4. For hver boring er påført øverst trufne 
vandspejl ved pejling den 23. februar 2005. Som det fremgår, er alle 
jordprøver udtaget under grundvandsspejl.  

For færdigvarerne parathion, amino-parathion, methyl-parathion og 
ethyl-sulfotepp er forureningsudbredelsen i jord afbildet i bilag 7.1-
7.4. 

På bilag 7.1-7.4 er der udover analyseresultater indkommet ved nær-
værende undersøgelse også vist resultater fra tidligere undersøgelser. 
For hver boring er angivet højeste jordkoncentration hhv. over og un-
der det indskudte ler-/gytjelag. 

Som det fremgår af de nævnte bilag er der fundet relativt lave forure-
ningsniveauer i jordprøverne fra de nye boringer i "Cheminovahullet". 
Højeste indhold af parathion er 0,07 mg/kg vådvægt, som er påvist i 
CH5A. Til sammeligning kan det nævnes, at højeste indhold af pa-
rathion i boringerne ved høfdedepotet er på ca. 33.000 mg/kg våd-
vægt. 

Amino-parathion er fundet i niveauer op til 0,04 mg/kg vådvægt i 
CH2B. Ved høfdedepotet er den maksimale værdi på 2.800 mg/kg 
vådvægt. 

Der er ikke fundet indhold af methyl-parathion eller ethyl-sulfotepp 
ved analyse af jordprøver fra de nye boringer i "Cheminovahullet". 

De foreliggende analyseresultater indikerer således ikke, at ikke fore-
kommer en massiv jordforurening i ”Cheminovahullet” med hensyn til 
fosforbaserede stoffer – herunder de såkaldte færdigvarer som pa-
rathion, methyl-parathion, malathion og ethyl-sulfotep.  

6.2 FORURENINGSUDBREDELSE I GRUNDVAND 

De samlede resultater af analyserne fra Cheminovas spildevandslabo-
ratorium og Steins Laboratorium fremgår af bilag 4.  

Analyseresultater for udvalgte parametre er opsummeret i nedenståen-
de Tabel 6.1. 
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EP1 EP2 syre  MP1 MP2 syre  Ethyl-

Sulfotepp 
Ethyl-

amino-P3  
MP3 EP3 

                

Filter 

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

Placering 
ift. lerlag 

Vestlige del 

B07 * 23 0,5 1,3 - 0,1 0,0065 - over 

B19 * * *  * - 0,03 - - over 

E(CH) 1,2 1,7 0,9 5,6 - 0,7 - - over 

V01A i.a.  i.a. i.a.  i.a. - - - - over 

V01B 8 26 5,9 10 - 0,7 0,0028 - over 

V17 60 660 70 450 - - - - under 

Østlige del 

A(CH) 4,1 32 9 38 - - - - over 

B(CH) 0,73 9,1 2,5 11 - - - 0,001 over 

B20 *  * * * - - - - over 

B21 * * *  * - - - - over 

B22 * 73,4 5,9 33,4 - 0,002 - 0,002 over 

B23 *  * 4,2 31,9 - - - - over 

B24  * * *  * - - - - over 

CH4A 60 960 50 430 - 0,002 - - under 

CH4B 0,3 0,3 0,4 0,5 - 0,004 - 0,004 over 

CH5A 30 660 50 380 - - - - under 

CH5B 10 220 19 110 - - - - over 

CH6A 2,5 50 1,7 20 - - - - under 

CH6B *  * 0,4 2,3 - - - - over 

VK12  * * * 0,3 - - - - over 

Centrale del 

CH1A 20 800 50 330 - - - - under 

CH1B 7,5 2 2,8 10 - 0,04 - 0,004 over 

CH2A 2,5 44 3,4 22 - - - - under 

CH2B * 2 0,1 0,1 - 0,06 - - over 

CH3A 8 220 16 120 - - - - Under 

CH3B 3,2 66 4,8 28 - 0,02 - - Over 

Nord for "Cheminovahullet" 

VK10 0,8 0,7 0,6 0,3 i.a. i.a. i.a. i.a. Over 

VK11 1,7 9,4 1,8 4,9 i.a. i.a. i.a. i.a. Over 

Syd for "Cheminovahullet" 

VK13 *  * * * i.a. i.a. i.a. i.a. Over 

VK14 * * *  * i.a. i.a. i.a. i.a. Over 

VKK 0,01 0,004 0,01 0,02 2x10-7 1x10-3 9x10-6 3x10--7   

"-" Mindre end 0,001 mg/l.                                                                         
"*" Mindre end 0,1 mg/l. 
"i.a." Ikke analyseret.                                                                                                             
VKK: Vandkvalitetskrav – forslag udarbejdet af Ringkjøbing Amt. 
Tabel 6.1: Analyseresultater, grundvand, Cheminova (mg/l) 

Den arealmæssige fordeling af forureningskomponterne i grundvandet 
er præsenteret i bilag 8.1 - 8.2. Det bemærkes, at disse bilag indehol-
der resultater fra begge sekundære grundvandsmagasiner, dvs. over og 
under det indskudte ler-/gytjelag. Filtre, som er placeret i magasinet 
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under ler-/gytjelaget er alle benævnt med A. Øvrige filtre, herunder 
filtre med betegnelsen B, repræsenterer magasinet over det indskudte 
lerlag. Som undtagelse herfra gælder, at V01A er filtersat over det 
indskudte ler-/gytjelag og at V17 er filtersat under samme.  

Endvidere er en række af de såkaldte B-boringer (fra 2000) etableret 
med filterinterval på tværs af det indskudte ler-/gytjelag. 

Bilag 8.1 og 8.2 indeholder resultater fra såvel nærværende som tidli-
gere undersøgelser. Der er udført vandanalyse for indhold af fosfor-
baserede stoffer (færdigvarer, triestre samt mono- og diestre) og phe-
noxysyrer, jf. afsnit 4. Derudover er udført analyse for indhold af ar-
sen i to vandprøver. 

Fordelingen af færdigvarerne parathion (EP3), amino-parathion, 
methyl-parathion (MP3) og Ethyl-sulfotepp i vandprøverne fra "Che-
minovahullet" og de nærmeste omgivelser er vist på bilag 8.1. Det 
fremgår, at de højeste koncentrationer af færdigvarer er truffet i borin-
ger langs den vestlige afgrænsning af "Cheminovahullet" ind mod 
havdiget og høfdedepotet. Her er der fundet indhold af f.eks. amino-
parathion op til 700 µg/l. Der er dog tale om markant lavere koncen-
trationer end truffet i boringer i eller umiddelbart omkring høfdedepo-
tet. 

Indholdet af færdigvarer reduceres markant i østlig retning. Ved den 
østlige afgrænsning af "Cheminovahullet", dvs. ved den gamle lande-
vej og banegravene, er der således kun fundet små indhold af pa-
rathion og amino-parathion op til 4 µg/l i enkelte boringer nær Knop-
pervej (B22, CH4A og CH4B). Disse resultater indikerer, at forure-
ningen hidrører fra høfdedepotet og er spredt til "Cheminovahullet" 
med grundvandet. Undervejs i denne østligt rettede grundvandstrans-
port foregår der øjensynligt en betydelig nedbrydning af færdigvarer-
ne. 

Bilag 8.2 viser fordelingen af nedbrydningsprodukterne mono- og 
diestre (EP1, MP1, EP2-syre og MP2-syre). Disse træffes på markant 
højere koncentrationsniveauer end færdigvarerne. De højeste indhold 
af EP2-syre er således 1.000 mg/l i V17 og 960 mg/l i CH4A, hvilket 
overstiger de trufne koncentrationer i og omkring høfdedepotet. Ind-
holdet af disse nedbrydningsprodukter i grundvandet er ikke entydigt 
faldende mod øst i "Cheminovahullet". I den mere centrale del af 
”Cheminovahullet” langs med Knoppervej er forureningsniveauet 
højest. 

Det relativt store antal analyser fra boringer langs med den gamle lan-
devej svarende til den østlige rand af ”Cheminovahullet viser, at foru-
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reningsniveauet i det sekundære grundvand aftager markant mod hen-
holdsvis syd og nord. 

Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at komme med bud på 
placeringen af kilden til forureningen med mono- og diestre i "Chemi-
novahullet". Forureningen kan muligvis være af mere diffus karakter. 

Samlet set indikerer de foreliggende analyseresultater således, at der 
ikke forekommer en massiv grundvandsforurening i ”Cheminovahul-
let” med hensyn til de såkaldte færdigvarer som parathion, methyl-
parathion, malathion og ethyl-sulfotep. Grundvandet i ”Cheminova-
hullet” er derimod kraftigt forurenet af mono- og diestre (EP1, MP1, 
EP2-syre og MP2-syre). 

Resultaterne af de udførte analyser for phenoxysyrer samt arsen er 
sammenstillet i nedenstående Tabel 6.2. 

 
Filter Enhed CH4A CH4B CH5A CH5B CH6A CH6B GKK VKK 

Placering ift. 
Lerlag 

 Under over under over under over   

4-cl-2-
methylphenol 

µg/l 360 77 1200 4700 0,8 83 0,5 (1) 5 

2,4-
dichlorphenol 

µg/l 0,23 - 0,4 2 - - 0,5 (1)  

MCPA µg/l 27 0,72 5600 400 6 0,15 0,5 (1) 20 

Dichlorprop µg/l - - - - - - 0,5 (1)  

4-CPP µg/l - - - - - - 0,5 (1)  

2,4-D µg/l - - - - - - 0,5 (1)  

2,6-DCPP µg/l - - - - - - 0,5 (1)  

Mechlorprop µg/l - - - - - - 0,5 (1)  

Arsen µg/l i.a. i.a. i.a. 5,7 i.a. 1,6 8 (2) 8 

"-" Mindre end 0,01 µg/l 
"i.a." Ikke analyseret      
(1) Sum af phenoler      
(2) Uorganisk                                                                                                                              
GKK: Grundvandskvalitetskriterier (Miljøstyrelsen juli 2003)                             
VKK: Vandkvalitetskriterier for overfladevand (Forslag udarbejdet af Ringkjøbing 
Amt)                                            

Tabel 6.2: Analyseresultater, grundvand, phenoxysyrepakken og arsen 

Som det fremgår af Tabel 6.2, er der ikke påvist indhold af dich-
lorprop, 4-CPP, 2,4-D og 2,6-DCPP ved de udførte analyser. Den are-
almæssige fordeling af de tre påviste phenoxysyrer er vist i nedenstå-
ende Figur 6.1. 
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Figur 6.1: Grundvandets indhold af phenoxysyrer (µg/l) over hhv. under det 
ind-skudte ler-/gytjelag 

Der er udført analyse for phenoxysyrer i de tre nye boringspar, som er 
etableret i den østligste del af ”Cheminovahullet” langs med den gam-
le landevej til Thyborøn. Analyserne giver ikke et tilstrækkeligt 
grundlag til at kunne vurdere den arealmæssige fordeling af stofferne. 
Til gengæld indikerer de fundne værdier, at phenoxysyrer forekommer 
i de højeste koncentrationer i såvel det øvre som nedre sekundære 
grundvand i centralt i ”Cheminovahullet” langs med Knoppervej. 
Endvidere er der en svag tendens til at koncentrationsgradient er fal-
dende mod henholdsvis nord og syd. 

Boring CH5 er mest belastet, hvor det største indhold af MCPA (5.600 
µg/l ) er påvist i A-niveauet, mens det største indhold af 4-Cl-2-
Methylphenol (4.700 µg/l) er påvist i B-niveauet. 

Der er analyseret for arsen i filtrene CH5B og CH6B og der er påvist 
henholdsvis 5,7 µg/l og 1,6 µg/l. Analyseværdierne giver ikke grund-
lag for en vurdering af den arealmæssige fordeling af arsen i grund-
vandet i ”Cheminovahullet”.  

6.3 REDOXFORHOLD I GRUNDVANDET 

Vurderingen af redoxforholdene i de to sekundære grundvandsmaga-
siner i "Cheminovahullet" kan primært baseres på resultater af feltmå-
linger udført med online udstyr i forbindelse med forpumpning til ud-
tagning af vandprøver. Feltmålingerne fremgår af bilag 3. 

 4-cl-2-methylphenol 

meter

40 800

CH4
77
360

CH5
4700
1200

CH6
83
0.8

 2,4-dichlorphenol 

CH4
u.d.
0.23

CH5
2
0.4

CH6
u.d.
u.d.

 MCPA  

DDO, copyright COWI

CH4
0.72
27

CH5
400
5600

CH6
0.15
6
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I nedenstående Tabel 6.3 ses en sammenstilling af de målte værdier af 
ledningsevne, temperatur, redoxpotentiale, pH og iltindhold ved af-
slutning af forpumpningen. 

Filter 
Led-
ning-
sevne 

Tem-
pera-
tur 

Redox pH Ilt 
Place-
ring ift. 
lerlag 

Enhed mS/m ºC mV  mg/l  

Vest 

B07 1336,0 8,8 71 5,89 0,12 over 

B19 492,0 7,5 -2 7,26 0,25 over 

E(CH) 1025,0 9,5 25 6,75 0,30 over 

V01A 21,3 7,1 -149 7,30 0,13 over 

V01B 1336,0 8,8 71 5,89 0,12 over 

V17 3240,0 9,5 47 6,35 0,18 under 

Øst 

A(CH) 110,3 7,7 15 6,92 0,24 over 

B(CH) 397,0 8,3 15 6,94 0,14 over 

B20 265,0 7,4 -10 7,40 2,23 over 

B21 483,0 8,4 33 6,60 0,28 over 

B22 435,0 7,9 21 6,83 0,37 over 

B23 1271,0 8,9 52 6,27 0,26 over 

B24 122,0 8,0 18 6,88 3,08 over 

CH4A 3690,0 9,3 38 6,48 0,22 under 

CH4B 400,0 7,4 -7 7,31 0,25 over 

CH5A 426,0 9,4 -357 9,50 2,58 under 

CH5B 114,3 7,9 -460 6,13 0,28 over 

CH6A 328,0 9,1 -358 6,72 2,26 under 

CH6B 21,0 7,8 -344 7,45 0,18 over 

VK12 387,0 7,7 3 7,16 0,19 over 

Midt 

CH1A 3660,0 9,6 39 4,48 0,30 under 

CH1B 331,0 7,3 23 6,80 0,13 over 

CH2A Ingen feltmåling under 

CH2B 220,0 7,5 28 6,72 0,17 over 

CH3A 4040,0 9,3 24 6,80 0,34 under 

CH3B 284,0 7,4 -1,5 7,51 0,18 over 

 
Tabel 6.3: Resultater af feltmålinger 

Det fremgår af Tabel 6.3, at grundvandet generelt er iltfrit. I enkelte 
boringer er der målt iltindhold af størrelsen 2 - 3 mg/l. Det vurderes 
sandsynligt, at disse iltindhold i vandet skyldes kontakt med luftens ilt 
i forbindelse med prøvetagningen. Der er således fundet iltindhold af 
den nævnte størrelse fra såvel det øvre som det ned grundvandsmaga-
sin og der synes ikke at være sammenhæng mellem de nævnte iltind-
hold og de tilhørende redoxpotentialer. 
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Målingerne af redoxpotentiale indikerer reducerede forhold i V01A, 
CH5A/B og CH6A/B. Herudover indikerer målingerne enten svagt 
reducerede eller oxiderede forhold i boringerne. 

Generelt er der ikke ved farvebeskrivelser af jordprøver jf. bilag 2 
konstateret gule eller brune nuancer, som kunne indikere oxiderede 
forhold i de to grundvandsmagasiner, når der ses bort fra det nedre 
sandlag i CH3 samt de helt terrænnære fyldlag. 

Det bemærkes, at ledningsevnemålingerne viser, at der i det nedre 
magasin i den centrale og vestlige del af "Cheminovahullet" er en sa-
linitet svarende til havvand, dvs. større end 3000 mS/m. Det samme 
gælder det nedre magasin ved CH3. I de øvrige filtre er der overve-
jende truffet vand med en salinitet mellem ferskvand og saltvand 
(brakvand). Kun i V01A og CH6B svarer saliniteten til fersk grund-
vand. 
  
6.4 FOREKOMST AF FRI FASE (ORGANIK) 

Der er ikke fundet tegn på forekomst af fri fase organik ved udførelsen 
af boringerne i "Cheminovahullet". 

6.5 OVERFLADE AF INDSKUDT LER-/GYTJELAG 

Kontureret overflade af indskudt ler-/gytjelag fremgår af bilag 9. Kon-
tureringen er baseret på resultater fra såvel tidligere som nyetablerede 
boringer. 

Det fremgår af bilag 9, at overfladen af ler-/gytjelaget er relativt jævn 
og ligger i koteintervallet -1.6 til -2.3 DNN, hvilket er relativt højt i 
forhold til området omkring høfdedepotet vest for "Cheminovahullet"  

6.6 VANDSPEJLSFORHOLD 

På grundlag af en pejlerunde udført den 23. februar 2005, jf. bilag 6, 
er der optegnet potentialekort for grundvandsmagasinerne hhv. over 
og under det indskudte ler-/siltlag i og umiddelbart omkring "Chemi-
novahullet". Grundvandspotentialerne er på basis af ledningsevnemå-
linger fra vandprøvetagningerne, jf. bilag 3, korrigeret for densitets-
forskelle efter samme metodik, som benyttet i /3/. 

De optegnede potentialekort for de to magasiner fremgår af bilag 10. 

I nedenstående figur 6.2 ses vandspejlsvariationer registreret med 
Ringkjøbing Amts dataloggere i filtrene VK27A og VK27B, dvs. hhv. 
under og over det indskudte lerlag. VK27 er placeret umiddelbart øst 
for banegravene og umiddelbart nord for Knoppervej, jf. bilag 1. De 
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viste vandspejlskoter er ikke korrigeret for evt. densitetsvariationer 
over tid eller mellem filtrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6.2: Vandspejlsvariationer målt med dataloggere 

Det fremgår af Figur 6.2, at pejlerunden den 23. februar 2005 (marke-
ret med grønt liniestykke) har fundet sted efter en lang periode med 
relativt stabile vandspejlsniveauer i de to magasiner. 

Potentialekortet for det øvre grundvandsmagasin i bilag 10.1 viser, at 
grundvandsstrømningen er entydigt rettet mod øst i den centrale og 
østlige del af ”Cheminovahullet”. Omkring det vestlige skel er der 
tegn på meget flade vandspejlsforhold og evt. en vestlig rettet strøm-
ning, som kan være forårsaget af oppumpningen fra det afskærende 
dræn, som løber langs havdiget. 

Potentialekortet for det nedre grundvandsmagasin i bilag 10.2 viser 
tilsvarende en grundvandsstrømning mod øst. I den vestligste del af 
”Cheminovahullet” er datagrundlaget sparsomt, hvorfor strømnings-
retningen her er usikkert bestemt.  

Tryknivauforskellen er generelt nedadrettet mellem de to grund-
vandsmagasiner og er af størrelsen 4 – 12 cm i boringerne CH1 – 
CH6. 

6.7 BESTEMMELSE AF HYDRAULISKE PARAMETRE 

Ved hjælp af programmet AQTESOLV er den hydrauliske lednings-
evne i filtrene CH2B, CH4A, CH4B, CH5A og CH5B bestemt ud fra 
visuel kurvetilpasning. Ved tolkningen er Bouwer-Rice løsningsmeto-
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den benyttet. I bilag 11 er beregningerne nærmere specificeret. En 
sammenfatning af de beregnede ledningsevner er givet i Tabel 6.4. 

Filter Hydraulisk ledningsevne 
m/s 

CH2B 3,9 X 10-4 

CH4A 3,1 X 10-5 

CH4B 3,2 X 10-4 

CH5A 7,2 X 10-6 

CH5B 1,5 X 10-4 

Tabel 6.4: Hydraulisk ledningsevne bestemt ved slug tests 

Det fremgår af Tabel 6.4, at den hydrauliske ledningsevne er markant 
større i grundvandsmagasinet over det indskudte ler-/gytjelag (CH2B, 
CH4B og CH5B) end i det nedre grundvandsmagasin (CH4A og 
CH5A). 

6.8 ANALYSE AF GULT OVERFLADEVAND  

Tabel 6.5 viser de påviste stoffer som blev påvist i vandprøven udtaget 
af gult overfladevand, som havde samlet sig i hjulspor placeret umid-
delbart øst for havdiget i ”Cheminovahullets” nordlige del. Prøven er 
udtaget umiddelbart efter en stormhændelse den 8. januar 2005 med 
markant forhøjet vandstand i Vesterhavet. Det samlede analyseresultat 
fremgår af bilag 13. 

Fosforbaserede stoffer µg/l 
Parathion 0,074 
Ethyl-sulfotep 0,005 
Amino-parathion 0,036 
EP1 20 
1. MOOSPS 0,031 
3.EOOSPO 0,031 
4. EOOOPS 0,009 
5. EOOOPO 0,015 
8. MOOSPO 0,005 
10. EEMOOOSPS 0,023 
Phenoler  
Phenol 0,45 
4-methylphenol 0,49 

Tabel 6.5: Påviste stoffer i prøve fra gult overfladevand i ”Cheminovahullet”. 

Analyseresultatet viser, at den markant forøgede vandstand i Veterha-
vet (ca. 2 meter over DNN) har presset forurenet grundvand op over 
terræn niveau i den nordlige del af ”Cheminovahullet” umiddelbart øst 
for havdiget.  
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Vandprøven blev udtaget på grund af overfaldevandets gule farve, da 
den gule farve kan skyldes paranitrophenol. Der blev ikke påvist para-
nitrophenol over detektionsgrænsen på 2 µg/l og det er ikke afklaret, 
om overfladevandets gule misfarvning skyldtes tilstedeværelsen af 
paranitrophenol. 
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7 Estimering af stofflux 

7.1 BEREGNINGSMETODE 

Ved estimering af stofflux ud af "Cheminovahullet" medregnes alene 
advektiv transport af stof med grundvandet i retning mod øst i hhv. 
øvre og nedre sekundære magasiner.  

Estimeringen baseres på gennemsnitlige stofkoncentrationer bestemt 
ved analyser fra nærværende undersøgelse i boringerne langs den øst-
lige afgrænsning af "Cheminovahullet", d.v.s. langs den gamle lande-
vej/banegravene.  

Stoffluxen F kan således for hvert af de to grundvandsmagasiner be-
stemmes af følgende udtryk: 

F = k x i x B x H x C 

hvor 

k = hydraulisk ledningsevne (m/s) 
i = gradient (dimensionsløs) 
B = Bredde på tværs af strømningsretning (m) 
H = Tykkelse af grundvandsmagasinet (m) 
C = Stofkoncentration, gennemsnit (mg/l) 

7.2 FORUDSÆTNINGER 

Ved beregningerne anvendes hydrauliske ledningsevner som bestemt 
ved slug tests i forbindelse med nærværende undersøgelse. Maksi-
mums- og minimumsestimater beregnes på grundlag af hhv. største og 
mindste trufne hydrauliske ledningsevne. 

Gradienterne på grundvandsspejlet er beregnet på grundlag af densi-
tetskorrigerede trykniveauer fastlagt ud fra pejlerunden den 23. febru-
ar 2005 i boringerne CH1 - CH6. Maksimums- og minimumsestimater 
beregnes på grundlag af hhv. største og mindste bestemte gradienter i 
den østlige del af "Cheminovahullet". 

Bredden af zonen, inden for hvilken stoftransporten foregår, er fastsat 
som afstanden mellem B20 og B24 (485 m). 

Tykkelsen af det øvre grundvandsmagasin er fastsat som afstanden fra 
grundvandsspejl til overkant af indskudt ler-/gytjelag i CH4 - CH6. 
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Maksimums- og minimumsestimater beregnes på grundlag af hhv. 
største og mindste trufne magasintykkelser i de tre boringer. 

Tykkelsen af det nedre grundvandsmagasin er fastsat som afstanden 
fra underkant af det indskudte ler-/gytjelag til bund af filter i CH4 - 
CH6. 

Stofkoncentrationer er fastsat som gennemsnit af fundne værdier ved 
nærværende undersøgelse i boringerne langs den østlige grænse af 
"Cheminovahullet" for de to magasiner, jf. Tabel 6.1 og Tabel 6.2. 

7.3 ESTIMAT AF STOFFLUX 

På forudsætninger som angivet i afsnit 7.1 og 7.2 er beregningen af 
udstrømmende grundvandsmængder fra "Cheminovahullet" præsente-
ret i Tabel 7.1. 

Faktor Enhed Øvre magasin Nedre magasin 

  Min. Middel Maks. Min. Middel Maks. 

Hydraulisk ledningsev-
ne 

m/s 1,50E-04 2,90E-04 3,90E-04 7,20E-06 1,91E-05 3,10E-05 

Gradient  0,0011 0,0014 0,0017 0,0015 0,0015 0,0015 

Bredde m 485 485 485 485 485 485 

Tykkelse af magasin m 2,8 3,0 3,3 1,3 1,9 2,3 

Strømningsmængde m3/år 6828 17938 33810 210 824 1672 

Tabel 7.1: Beregning af udstrømmende grundvandsmængder 

 

Gennemsnitlige koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter 
langs den østlige rand af "Cheminovahullet" fremgår af Tabel 7.2.  

Stof Øvre magasin Nedre magasin 

Parathion 0,0021 0,0020 

Ethylamino-parathion 0,0022 0,0020 

Methylparation 0,0020 0,0020 

E-sulfotepp 0,0020 0,0020 

EP1 1,4 30,8 

EP2-syre 30,5 556,7 

MP1 3,8 33,9 

MP2-syre 20,7 276,7 

4-cl-2-methylphenol 1,62 0,52 

2,4-dichlorphenol 0,0007 0,0002 

MCPA 0,13 1,88 

Tabel 7.2: Gennemsnitlige koncentrationer ved østlig rand (mg/l) 
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På grundlag af årlige grundvandsmængder jf. Tabel 7.1 med gennem-
snitlige stofkoncentrationer jf. Tabel 7.2, kan den årlige udsivning af 
de udvalgte forurenende stoffer fra "Cheminovahullet" til banegrave-
ne/Knopper Enge opgøres som vist i nedenstående Tabel 7.3. 

Faktor Øvre magasin Nedre magasin 

 Min. Middel Maks. Min. Middel Maks. 

Parathion 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Ethylamino-parathion 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Methylparation 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

E-sulfotepp 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

EP1 9,8 25,8 48,7 6,5 25,4 51,6 

EP2-syre 208,2 546,9 1030,9 116,9 458,7 930,8 

MP1 25,7 67,5 127,3 7,1 27,9 56,7 

MP2-syre 141,2 370,8 699,0 58,1 228,0 462,6 

4-cl-2-methylphenol 11,1 29,1 54,8 0,1 0,4 0,9 

2,4-dichlorphenol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MCPA 0,9 2,4 4,5 0,4 1,5 3,1 

Tabel 7.3: Udstrømmende stofmængder (kg/år) 
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8 Opsummering 

Denne rapport præsenterer resultaterne af supplerende forureningsun-
dersøgelser i og omkring ”Cheminovahullet”, som er beliggende bag 
havdiget ved Høfde 42, Harboøre Tange. 

Det overordnede formål med de gennemførte aktiviteter har været: 

• At afklare om "Cheminovahullet" er påvirket af forurenings-
spredning fra høfdedepotet i et omfang, som indebærer fore-
komst af massiv jordforurening og fri fase.  

• At give en vurdering af flux'en af opløste forurenende stoffer i 
østlig retning fra "Cheminovahullet", dvs. ind mod banegrave, 
Knopper Enge, lagunesøer mv. 

Ved undersøgelsem er der fundet relativt lave forureningsniveauer i 
jordprøverne fra de nye boringer i "Cheminovahullet". Højeste ind-
hold af parathion er 0,07 mg/kg vådvægt, som er påvist i CH5A. Til 
sammenligning kan det nævnes, at højeste indhold af parathion i bo-
ringerne ved høfdedepotet er på 33.000 mg/kg vådvægt. 

Amino-parathion er fundet i niveauer op til 0,04 mg/kg vådvægt i 
CH2B. Ved høfdedepotet er den maksimale værdi på 2.800 mg/kg 
vådvægt. 

Der er ikke fundet indhold af methyl-parathion eller ethyl-sulfotepp 
ved analyse af jordprøver fra de nye boringer i "Cheminovahullet". 

Det fremgår, at de højeste koncentrationer af færdigvarer er truffet i 
boringer langs den vestlige afgrænsning af "Cheminovahullet" ind 
mod havdiget og høfdedepotet. Her er der fundet indhold af f.eks. 
amino-parathion op til 700 µg/l. Der er dog tale om markant lavere 
koncentrationer end truffet i boringer i eller umiddelbart omkring høf-
dedepotet. 

De foreliggende analyseresultater indikerer således ikke, at der fore-
kommer en massiv jordforurening i ”Cheminovahullet” ind mod hav-
diget og høfdedepotet. Det påviste forureningsniveau i den vestlige del 
af ”Cheminovahullet” er væsentligt lavere end det er tilfældet i og 
omkring høfdedepotet. 

Indholdene af færdigvarer reduceres markant i østlig retning. Ved den 
østlige afgrænsning af "Cheminovahullet", dvs. ved den gamle lande-
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vej og banegravene, er der således kun fundet små indhold af pa-
rathion og amino-parathion op til 4 µg/l i enkelte boringer nær Knop-
pervej (B22, CH4A og CH4B). Disse resultater indikerer, at forure-
ningen hidrører fra høfdedepotet og er spredt til "Cheminovahullet" 
med grundvandet. Undervejs i denne østligt rettede grundvandstrans-
port foregår der øjensynligt en betydelig nedbrydning af færdigvarer-
ne. 

Denne nedbrydning illustreres af bilag 8.2, som viser fordelingen af 
nedbrydningsprodukterne EP1, EP2-syre, MP1 og MP2-syre. Disse 
træffes på markant højere koncentrationsniveauer end færdigvarerne. 
Det højeste indhold af EP2-syre er således 1.000 mg/l i V17, hvilket 
overstiger de trufne koncentrationer i og omkring høfdedepotet. Ind-
holdet af nedbrydningsprodukter i grundvandet er kun svagt faldende 
mod øst i "Cheminovahullet". Den arealmæssige fordeling indikerer, 
at forureningsspredningen som ventet sker i østlig retning gennem 
"Cheminovahullet" og at spredningen primært foregår i den centrale 
del af "Cheminovahullet" langs Knoppervej. 

Det vurderes ikke muligt på det foreliggende grundlag at komme med 
bud på placeringen af kilden til forureningen med mono- og diestre i 
”Cheminovahullet”. Forureningen kan muligvis være af mere diffus 
karakter. 

Beregninger udført på basis af undersøgelsesresultaterne indikerer, at 
der foregår en betydelig flux af især EP2-syre og MP2-syre ud af 
”Cheminovahullet” i østlig retning. Fluxen af EP2-syre er beregnet til 
325-1.960 kg/år, mens fluxen af MP2-syre er beregnet til 200-1.160 
kg/år. Det bemærket, at der er en række usikkerheder knyttet til be-
regningsforudsætningerne, herunder især størrelsen af den hydrauliske 
ledningsevne, som er bestemt ud fra et begrænset antal slug tests. 

 



 

32 
 

9 Referenceliste 

/1/ Høfde 42. Undersøgelse af forureningssituationen ved høfde 42 og 
"Cheminovahullet" på Harboøre Tange. Ringkjøbing Amt. Januar 
2001. 

/2/ Høfde 42. Status over forureningssituationen ved høfde 42 på Har-
boøre Tange. Ringkjøbing Amt. Juni 2003. 

/3/ Høfde 42, Harboøre Tange. Supplerende forureningsundersøgel-
ser. Rapport. NIRAS 14. juni 2004 

 

 

 


