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Målingerne i Gundsømagle, der kun fandt
sted i vintermånederne, resulterede i en
markant højere gennemsnitsværdi end
samtidige målinger i Frederiksborgskoven og
i Botanisk Have. Se figur 1 og tabel 1, der
er forenklinger af figurerne i rapporten, s.
38.
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Link til rapporten:
https://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/
3_fagrapporter/rapporter/FR565.PDF
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