
 

Kære Medlemmer af Dansk Forening for Jordbundsvidenskab.
 
Ekskursion 21. juni kl 14 -16 ved Climaite
www.climaite.dk. 
 
Medlemmerne inviteres på en ekskursion til Brandb
2003 med støtte fra VKR fonden gennemført økosystem manipulationsstudier, bl.a. med fokus på 
C og N kredsløb. Hedelyng og bølget bunke er blevet udsat for fremtidens klima og vækstvilkår. 
Resultaterne af de teknisk avancerede feltskalaforsøg kan nu iagttages. Fore
kan på markvandringen studere plantesamfundenes tilstand og diskutere teknik og resultater med 
folkene bag. En N syntese artikel fra forsøget af Klaus Stenberg Larsen et al. er netop bleve
kåret til faculty of 1000, http://f1000.com/
 
Kørselsvejledning er vedhæftet. Følg Kulhusevej og drej til højre ad Nygaardsvej, kør til højre i 
første kryds ad grusvej og lokaliser pilen til Climaite
Wiese Thomsen og Seniorforsker Teis Mikkelsen møde os.
 
Afstanden er 55 km og køretiden 56 minutter fra Frederiksberg. Derfor 
 
Kort: Følg link http://map.krak.dk/m/aswVf
Forsøget ses fra luften på kortet herunder som geometriske figurer NØ for navnet Langevad 
Plantage.  
 
Foreningen medbringer lidt læskende drikke. 
 
Tilmeldingsfrist: Gerne straks og inden torsdag eftermiddag til inca@man.dtu.dk eller på mobil 
60621487.  
Vi vil gerne samle en stor flok, selvom fristen er kort, så tag en rask beslutning om en tur ud i 
sommerlandet. I tilfælde af aflysning pga. for få deltagere meddeles 
20. juni. 
 
Vel mødt ! 
 
Venlig hilsen 
 
Ingeborg Callesen 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
I Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

 

re Medlemmer af Dansk Forening for Jordbundsvidenskab. 

16 ved Climaite-forsøget på Brandbjerg ved Jægerspris 

Medlemmerne inviteres på en ekskursion til Brandbjerg i Jægerspris. Her har RISØ
2003 med støtte fra VKR fonden gennemført økosystem manipulationsstudier, bl.a. med fokus på 
C og N kredsløb. Hedelyng og bølget bunke er blevet udsat for fremtidens klima og vækstvilkår. 

avancerede feltskalaforsøg kan nu iagttages. Fore
kan på markvandringen studere plantesamfundenes tilstand og diskutere teknik og resultater med 
folkene bag. En N syntese artikel fra forsøget af Klaus Stenberg Larsen et al. er netop bleve

http://f1000.com/. 

Kørselsvejledning er vedhæftet. Følg Kulhusevej og drej til højre ad Nygaardsvej, kør til højre i 
første kryds ad grusvej og lokaliser pilen til Climaite-forsøget. Her vil Laboratorietekniker Nina 
Wiese Thomsen og Seniorforsker Teis Mikkelsen møde os. 

Afstanden er 55 km og køretiden 56 minutter fra Frederiksberg. Derfor – beregn god tid til turen.

http://map.krak.dk/m/aswVf 
Forsøget ses fra luften på kortet herunder som geometriske figurer NØ for navnet Langevad 

Foreningen medbringer lidt læskende drikke.  

Gerne straks og inden torsdag eftermiddag til inca@man.dtu.dk eller på mobil 

Vi vil gerne samle en stor flok, selvom fristen er kort, så tag en rask beslutning om en tur ud i 
sommerlandet. I tilfælde af aflysning pga. for få deltagere meddeles dette pr mail mandag den 

I Dansk Forening for Jordbundsvidenskab 

forsøget på Brandbjerg ved Jægerspris 

jerg i Jægerspris. Her har RISØ-DTU siden 
2003 med støtte fra VKR fonden gennemført økosystem manipulationsstudier, bl.a. med fokus på 
C og N kredsløb. Hedelyng og bølget bunke er blevet udsat for fremtidens klima og vækstvilkår. 

avancerede feltskalaforsøg kan nu iagttages. Foreningens medlemmer 
kan på markvandringen studere plantesamfundenes tilstand og diskutere teknik og resultater med 
folkene bag. En N syntese artikel fra forsøget af Klaus Stenberg Larsen et al. er netop blevet 

Kørselsvejledning er vedhæftet. Følg Kulhusevej og drej til højre ad Nygaardsvej, kør til højre i 
t. Her vil Laboratorietekniker Nina 

beregn god tid til turen. 

Forsøget ses fra luften på kortet herunder som geometriske figurer NØ for navnet Langevad 

Gerne straks og inden torsdag eftermiddag til inca@man.dtu.dk eller på mobil 

Vi vil gerne samle en stor flok, selvom fristen er kort, så tag en rask beslutning om en tur ud i 
dette pr mail mandag den 


