
Hvad nu hvis Just-measure skulle udvide sin forretningsmodel 

til måling af nitrat i vandløb og søer? 
 

 

Udledning af nitrat i grundvandet er et problem vi som samfund ikke kan ignorere. Indholdet af 

nitrat i grundvandet påvirkes af brug af kvælstofgødning på dyrkningsarealer, hvorfra kvælstof i 

form af nitrat kan udvaskes. Når grundvand strømmer ud i overfladevande såsom vandløb, søer og 

havet, kan det føre næringsstoffer med sig. Grundvandet kan dermed belaste det øvrige 

vandmiljøer og bidrage til en øget forekomst af alger, som kan risikere at føre til iltsvind i 

vandmiljøerne.  

Mens at nitratudledningen normalt bestemmes ved hjælp af manuel prøvetagning (stikprøver) og 

laboratorieanalyser eller vha. stationært opsatte målestationer, tilbyder virksomheden Just-

measure et online monitoreringssystem, som giver hurtigere og mere sikre tal for den faktiske 

nitratudledning. Konceptet er baseret på sensorer og digitalisering af data, hvor data fra 

sensorerne sendes til en cloud-platform, hvorfra data behandles, så resultaterne kan tilgås via web 

og app. I dag er Just-measure baseret på at levere målinger fra vandforsyningsboringer, men vil 

gerne undersøge muligheden for at udvikle forretningen til også at tilbyde målinger i vandløb og 

søer.  

 

Forslag til mulige fokusområder: 

- Hvordan ser virksomhedens setup ud ift. at tilbyde målinger i vandløb og søer? 

- Hvem er interessenterne og kunderne - vil de abonnere på data? 

- Hvordan skaber virksomheden nogle danske cases? Just-measure har en case-beskrivelse 

på dette område, men fra New Zealand – lader denne sig direkte overføre til danske 

forhold? 

 

 

 

 



Potentielle samarbejdsvirksomheder og organisationer: 

 

Just-measure tilbyder et online monitoreringssystem, som giver hurtigere og mere sikre tal for den 

faktiske nitratudledning. Konceptet er baseret på sensorer og digitalisering af data, hvor data fra 

sensorerne sendes til en cloud-platform, hvorfra data behandles, så resultaterne kan tilgås via web 

og app. Læs mere her: http://just-measure.com/  

 

Det får du som studerende ud af at være med i What If Lab: 

• En skrivebordsplads i et innovativt miljø blandt andre studerende og iværksættere 

• God og gratis kaffe i ubegrænsede mængder 

• Et styrket erhvervsnetværk – både med din samarbejdsvirksomhed, og med andre 

virksomheder fra branchen.  

• Adgang til og vejledning omkring: analyser og behov, adgang til rensningsanlæg + 

vandboring, laboratoriefaciliteter og udstyr til vandanalyser, samt meget andet.  

• Relevant erhvervserfaring – allerede inden du dimitterer fra studiet 

• Hvem ved, måske er What If Lab vejen til dit første job? 

 

Ansøg og kontakt 

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ansøg direkte ved at sende en kort ansøgning på 

mail til Maja Arenfeldt Kragh 30136566 mak@cleancluster.dk  

 

http://just-measure.com/
mailto:mak@cleancluster.dk

