
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Invitation til officiel åbning  
af Collstropgrunden ved  
Hillerød som ny testgrund
20. september 2016 kl. 14.00-16.00
Jespervej 309, 3480 Fredensborg 

På Collstropgrunden kan virksomheder og vidensinstitu-
tioner afprøve og udvikle nye metoder til behandling af 
tungmetalforurening. På denne måde kan grunden danne 
rammen om ny viden, vækst og udvikling. 

Deltag i åbningen og bliv klogere på grundens historie, og 
hvordan fremtidens metoder til håndtering af tungmetalfor-
urening ser ud. 

Tilmelding på mail til miljoe@regionh.dk senest den  
14. september kl 12.00.

PROGRAM
13.45 - 14.00: ANKOMST 

14.00: VELKOMST, 
 v. Jens Mandrup (F), Formand for Miljø- og  

Trafikudvalget, Region Hovestaden  
• Kommunens perspektiv
 v. Tue Tortzen (T), Formand for Teknik- og Miljøudvalget, 

Hillerød Kommune 
• Collstropgrundens historie og  

Naturstyrelsens perspektiv
 v. Jens Bjerregård, Skovrider, Naturstyrelsen 
• Åbning af testgrunden
• Bliv klog på Collstropgrunden som testgrund 
 v. Christian Bruhn Rieper, Vicedirektør Center for  

Regional Udvikling, Region Hovedstaden
• Collstropgrunden og Kina – hvordan kan rensning af 

tungmetaller føre til eksport? 
 v. John Ulrik Bastrup, Project Director, Geo. 

CA. KL. 14.45: PAUSE OG FORFRISKNINGER.

14:45 - 16.00: VIDENSBØRS – HØR BL.A. OM  
KONKRETE FORSØG PÅ GRUNDEN:

• Elektrodialytisk oprensning af tungmetaller, 
 v. Lisbeth Ottosen, Professor, DTU Byg
• Erfaringer med brug af jordvask på  

tungmetalforurenet jord, 
 v. Peter Holm, Professor Plante- og Miljøvidenskab, 

Københavns Universitet

• Use of microbiological tools to validate remediation 
strategies 

 v. Stacie Tardif, ph.d.-studerende,  Plante- og  
Miljøvidenskab, Københavns Universitet

• Rundvisning på grunden og fortælling om dens historie 
 v. Niels Døssing Overheu, Specialkonsulent, Region 

Hovedstaden
• ”Dengang og nu”, hør om aktuelle og tidligere projekter 

på grunden samt om netværket af testgrunde 
 

Med venlig hilsen, 

Jens Mandrup 
Formand for Miljø- og Trafikudvalget

Kort og kørselsvejledning
Adgang til testgrunden, se kort på næste side
I bil: Brug P-pladsen til naturlegepladsen Eghjorten,  
markeret med det blå P. Gå op til Eghjorten og mod syd  
ad skovvejen til containerpladsen.

Med offentlig transport: Buslinje 307 fra Hillerød St. stop-
per ved P-pladsen. Stoppestedets navn er ”Hillerødvej”.  
Se rejseplanen.dk for køreplan.

Vi er i en skov, og det kan regne, så husk 
praktisk fodtøj og evt. en regnjakke.
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Adgang til Collstrop testgrunden - Jespervej 309, 3480 Fredensborg


