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idèskaber til oprettelsen af Løvstrup Plantage er vel umuligt at finde ud af. Det er det derimod ikke, hvad

angår realisationen af foretagendet. Her stod apoteker C.C. Heiberg i Ringkøbing og papirfabrikant i Nymølle
ved Højmark, Peder Smith bag, men med Dalgas som rådgiver.

De tre mænd besluttede, at lade jordbundsforholdene undersøge på nogle ejendomme ved Løvstrup og i
Fårborg for at finde svar på, om hedearealerne var egnede til beplantning.

Dalgas fandt arealerne velegnede, og han afsluttede derpå på planteinteressentskabets vegne en købekontrakt
med hedeloddernes ejere, Jens Jørgensen og Jørgen Jensen, der sikkert var far og søn.

Den 26. marts 1873 fandt købet sted hos Peder Smith på Nymølle. Købesummen androg 2.300 rigsdalere, og
det blev i kontrakten slået fast, at køberne havde ret til straks at påbegynde plantningsarbejdet.
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