
Udviklingsprojekt 

Redoxsonde 

Til etablering af nyt  
geologisk og geokemisk 

vidensniveau 



Ejlskov A/S 
Totalløsningsleverandør af miljøløsninger

• Vi leverer løsninger til vurdering og håndtering af miljørisiko  
• Vi gennemfører risiko-minimering og oprensning af forureninger 
• Vi tager det forretningsmæssige perspektiv på miljøproblemer 
• Vi besidder og udvikler banebrydende teknologier 



Videreudvikling til etablering nyt geokemisk vidensniveau: 

• Redox-målinger for Landbrug 
• Opnåelse af bæredygtig fødevareproduktion gennem kendskab til redoxzoner på  

bedrifts-/markblok niveau. 
• Tilføjer afgørende lokal og langtidsholdbar viden ift. jordens evne til at tilbageholde nitrat. 

• Redox-målinger ved oprensninger af jord og grundvandsforureninger 
• Opnåelse af effektiv oprensning gennem detaljeret viden om jordens geokemiske forhold i og 

omkring forureningen.  
• Tilføjer afgørende viden om jordens evne til at nedbryde forurening. 

 
 

Ejlskov Redox-sonde 
Outcome



Ejlskov Redox-sonde 
Udviklet under Future Cropping

Sonden en af succeserne i FutureCropping

Der er behov for at videreudvikle 
sonden med hensyn til 
principper og specielt 
holdbarhed, således at den 
hurtigst muligt kan sættes i 
produktion, og at vi på kort sigt 
bla. kan sælge licenser og 
sonder.



REDOX PROBE status 
and future plans



Status – rugged 
electrode rings

• Electrode	rings	could	turn	=	cable	got	snapped	

• Electrode	rings	fixed	now	=	guarantee	for	EC	
measurements	



Status - Redox-IP 
probe

• Collaboration	with	HGG	in	the	frame	of	R-Open	

• New	design	with	bigger	isolation	and	electrode	
spacing	



Status - Redox-IP 
probe

• Gamma	alternative	for	discerning	between	sand	&		clay	

• Possibility	for	determining	k-value	



Redox IP-Probe



Ejlskov Redoxsonde, forretningspotentiale  
Primært anvendelsesområde 
GEUS, Landbrug, services  
• Målinger til opdatering af retentionskort  
• Målinger baseret på ny regulering  
• Målinger baseret på driftsoptimering 
• Potentialet vurderes til DKK 5-8.000 pr. ha 

Sekundært anvendelsesområde 
Oprensninger af jord og grundvandsforureninger, services  
• Målinger foretaget ift. risikovurderinger og optimering af biologisk nedbrydning/oprensning  
• Potentialet vurderes til DKK 10-20.000 pr. undersøgelse/grund.  
• Antallet af forurenede grunde hos Regionerne i DK er af Miljøstyrelsen (2012) registreret til ca. 30.000 grunde.  

Salg af licenser og prober, software og hardware 
• Internationalt marked, Europa og resten af verden inkl. Kina har samme udfordring  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Væsentlige milepæle 

• Udvikling af holdbart materiale – vi er godt på vej og prototype er allerede 
udviklet 

• Succesfulde felttests – etablering af testgruppe og gennemførelse af tests 
der sikrer kommercialiseringen 

• Udvikling af holdbart vandsamlermodul – til niveaubestemt mikrosampling 
af vandkvalitet for bestemmelse af udvaskningsniveau 

Ejlskov Redoxsonde, faser og milepæle  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Ejlskov Redoxsonde, hvordan kommer vi videre? 

Forventning til markedsudvikling 
• Etablering af marked gennem vedtagelse af ny bedriftsbaseret regulering af kvælstofanvendelse 
• Styrkelse af marked gennem anvendelse af mere detaljeret viden om geologi (optimering) 
• Udvikling af markedet for oprensninger af forureninger gennem krav om større effektivitet / 

behandling af større mængde forureninger (for samme budget) 

Forretningsudvikling, Ejlskov A/S 
• Markedsudvikling gennem målrettet produkttilpasning og partnere i væsentlige dele af Europa 
• Gennemførelse af målinger med eget udstyr og egne teams, udvikling af nyt forretningsområde 

inkl. salg og produktion, men ved genanvendelse af eksisterende lokaliteter, administration og 
udstyr. 

• Etablering af nyt salgs- og serviceområde, der sælger eller lejer (licens) udstyr ud til andre 
 
 
 




