
Status og fremdrift på oprensningen i Kærgård Klitplantage 





Første trin i oprensningen var bortgravning af 
forurenet jord fra grube 1 til 4

I perioden fra 2008 til 2009 og igen fra 2014 til 2015 blev der bortgravet 
7.700 tons forurenet jord. Det betyder, at første trin i oprensningen er afsluttet.



Andet trin i oprensninger 
er forureningen under 

gruberne



Kemisk oxidation med persulfat aktiveret med hydrogenperoxid 
kombineret med stimuleret reduktiv deklorering 



Demonstrationsanlæg i grube 3





Første Injektionsrunde med kemisk oxidation 
fra 4,5 til 6 m.u.t.



Første injektionsrunde med kemisk oxidation 
fra 3 til 4,5 m.u.t.





Geofysisk monitering





Installation af elektroderør



Resultater fra resistivitetsmålinger 

Før injektion



Efter injektion

Resistivitet Forurening
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OPTIMERING AF FORDELING AF ISCO-REAKTANTER I LAG 2.1 





Status på arbejdet i grube 1

Gennemført arbejde frem til nov. 2021
1 injektionsrunder med kemisk oxidation

Det videre arbejde frem til og med 2027

2 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter i 2023

Omstilling til biologisk oprensning i 2024

Løbende tilsætning af doner og bakterier frem til og med 2027

2 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter



Status på arbejdet i grube 2

Gennemført arbejde frem til nov. 2021 Det videre arbejde frem til og med 2027

1 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter 2021

4 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter 2023

Omstilling til biologisk oprensning i 2024

Løbende tilsætning af doner og bakterier frem til og med 2027

1 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter



6 injektionsrunder med kemisk oxidation

2 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter

1 biologisk injektionsrunde

Status på arbejdet i grube 3
Gennemført arbejde frem til nov. 2021 Det videre arbejde frem til og med 2027

Løbende tilsætning af doner og bakterier

Omstilling til biologisk oprensning i efteråret 2021



Status på arbejdet i grube 4
Gennemført arbejde frem til nov. 2021 Det videre arbejde frem til og med 2027

4 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter 2023

Omstilling til biologisk oprensning i 2024

Løbende tilsætning af doner og bakterier frem til og med 2027

2 kemisk oxidationsrunder med surfaktanter



Økonomi og tidsplan for grundvandsoprensningen



Hvornår kan restriktionerne i området ophæves

Restriktioner mod ophold i 
klitterne kan ophæves i 2027

Restriktioner mod ophold på stranden 
og badning i havet kan ophæves 2042


