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HESS-BRÆNDEOVNEN

byder følgende Fordele:
Let Opstilling 

Bekvem og hurtig Optænding 
Nøjagtig Regulering 

Stort Fyrrum til langt Brænde 
Enkel Konstruktion 

Bekvem Rensning 
Stor Varmeevne

Leveres i 2 Størrelser 
Faas hos vore Forhandlere

C. M. HESS’ FABRIKKERS- VEJLE

DANAPIN PRÆPARATER
fremstillet med Bjergfyrolie af 

DET DANSKE HEDESELSKABS OLIEDESTILLATION.

Medicinske Badepræparater. 
Sæbe & Shampoo Præparater. 
Kosmetiske Præparater. 
Luftfornyelses Præparater.
Eau Danapin Præparater.

indreg. varemærke Styi k dig selv. - Støt dit Land. 

- A/S D A N A P I N  -  K Ø B E N H A V N  -

A s  s u v a n c e - C o m p a g n i e t
B Å L T I C A  A l

København K.
Is

Bredgade 42.

Stryg elektrisk

Tegn Annonce i

Jydsk Telelon-iklieselskab
Aarhus



NORDJYSK BANK
A K T I E S E L S K A B

A A L B O R G

F I L I A L E R  :
GANDRUP - HALS - AALBORG KVÆGTORV

Han bød den en Banan

1f\/ C/vaR-

men der var ingen Fyffes-Mærke paa.

A. W. Kirkebye.

Sophus BereDdsen1(s
København Aarhus
Raadhusplads 37 Kannikegade 18

Alt Entreprenørmateriel.
Damp- og Motorlokomotiver, 

Gravemaskiner, Tipvogne, 
Spormateriel.

Leverandør til Hedeselskabet.

Kampmann & Herskind 4A
K u l  o g  Cokes Import

Vestergade 2 København Telefon 2628

Kl ICTHQ11 kreaturforsikringsforening
11*1 STIFTET AF DANSKE LANDMÆND 1881

FORSIKRER HESTE, KVÆG, FAAR OG SVIN 
KONTOR: HAVNEGADE 4, AARHUS TELEFON NR. 1300

Huwudeues
lllykkesiorsikrioo.

Oprettet 1916.
Anerkendt af Socialministeriet.

Tegner lovpligtige og frivillige 
Forsikringer efter Ulykkesforsik
ringsloven med Adgang til Stats
tilskud, samt Ansvarsforsikringer 
for mindre Land-, Skov- og Ha
ve-Brugere, Haandværkere og 
ligestillede.

De frivillige Ulykkesforsikrin
ger omfatter alle Ulykkestilfælde, 
der indtræffer indenfor Europas 
Grænser.

Ansvarsforsikringen omfatter 
blandt andet ogsaa Skader for
voldt af Hunde.

Laveste Præmier! 
Kulant Behandling!

Foren ngen omfatter ca. 160,000 
Personer.

Udbetalt i Erstatninger ca. 6 
Millioner Kroner.

Nærmere Oplysninger faas ved 
Henvendelse til Distriktsforstan
derne, Titlidsmændene eller Ho
vedkontor t:

Nørre Voldgade Nr. 16, 
København K.

Telefon Central 383.

lairupliÉriet.
Største Gevinst Værd i 80,000 

Kr. Præmie 10,000 Kr. Ialt 
i en Serie 38,000 Gevinster 

-f- en Præmie. — Tils. 
Kr. 1 Million 823,460. — 
Trækkes samtidig med 

Klasselotteriet. 
Lodsedler faas hos alle 
Kollektørerne samt i 

Hoved-Kollektionen, Frede- 
riksberggade 2, København K-

Aktieselskabet

V e j l e  B o l f e -  
& Møfrikfabrik.
Grundlagt 1899.

Telefoner:
Kontor 93 & 1093. 

Fabrik 2120 (2 Linier). 
Telegr.-Adr.: 
Boltefabriken.

Alle Slags Bolte Skruer, 
og Skinnespiger.

Leverandør til 
De danske Statsbaner.



Et Bræddetag, tækket med
♦

I C O P A L
med vulkaniseret Overflade eller 
rød, grøn og graasort Icopalskifer, 
er lunere og tættere, billigere og 
smukkere end et Pladetag paa 
Lægter.

Aktieselskabet

JENS VILLAOSENS FABRIKER
KØBENHAVN V.
Telefoner: 9706 - 9726 - 9746 - 1794 - Stat 508 
Fabriker: København, Ringsted, Horsens, Oslo, Malmø

T)en Sjællands! ke 'Bondestand? Sparekasse:
^ Vestervuldqad e 107 Kflbenhavn V ‘

K.1. 9 — 3, Lørdag 9 — 2, Lørdag Aften 6 — 8.
Telefon 6666 m. Omstill, Provinstlf. 6. 

Indskud paa 3 Mdr., aim. V.lkaar, Check«=Kon(o.

Aktieselskabet

AARHUUS PRIVATBANK
— stiftet 1871 —

Aarhus: København:
Hovedkontor. Nygade 1.

Aktiekapitalen & Reserver ca. 17 Mill. Kr. 
hæfter til Sikkerhed for alle Indskud.

Dansk Plantageforsikriogsforening
tegner Forsikring af Genplantningsværdien for Naaletræs- 
plantager overalt i Danmark. Indskud een Gang for alle 
50 Øre pr. ha, dog ikke under 1 Kr. Aarlig Præmie pr ha 
15 Øre, dog ikke under 50 Øre. Vedtægter og Indmeldel
sesblanketter faas ved Henvendelse til

FORENINGENS KONTOR I VIBORG.

Herning Hede- 
& Discontobank.

10—12%. 2%—5. 
Telefon 5, 273 og 720.

Spare- og Laanekassen lor 
Nykøbing Hors og Omegn.

Kontortid 10—12 og 2—4l/2, Telefon 20.

KØBMANDS- OG 
HAANDVÆRKERBANKEN 

— AARHUS — 
Filialer:

Hornslet — Løgten — Søby

Hotel

P H 0 N I X
Viborg

Byens Hotel 
Telt. 50—257



Hedeselskabets Tidsskrift.
Nr. 7. - 15. Juli. - 1934.

Indtrædende Medlemmer indtegnes hos Selskabets Forretningsførere. Medlemsbidragel 
er enten aarlig mindst 5 Kr. eller en Gang for alle mindst 100 Kr.  Større Bidrag modtages gerne.

Korrespondancer og Afhandlinger bedes sendt til Hedeselskabets Hovedkontor, Viborg 
Selskabets Medlemmer anmodes om stadig at holde vedkommende Forretningsfører bekendt 
med deres Adresse.

Tidsskriftet udgaar 1 Gang om Maaneden og sendes uden Vederlag til Selskabets Med
lemmer. Annoncer bedes sendt til Hedeselskabets Hovedkontor, Viborg. Annoncepris efter 
Aftale og Tilbud.

Indhold: Hedeselskabets Aarsmøde. — Nye Regler for Statskassens Tilskud til 
Transport af Mergel og Gødningskalk.

HEDESELSKABETS AARSMØDE
afholdtes

den 26. Juni 1934 i Vejle.

Hedeselskabets aarlige Repræsentantskabsmøde afholdtes den 
26. Juni i Haandværkerforeningen i Vejle.

Formanden for Repræsentantskabet, Hofjægermester Mourier- 
Petersen, Rugaard, aabnede Mødet med at byde Repræsentanter og 
Bestyrelse Velkommen og rettede et særligt Velkommen til de 
indbudte Gæster, Pressen og Afdelingslederne, og til den nye Re
præsentant, Overretssagfører Hulegaard, København.

Formanden mindedes i smukke Ord de i Aarets Løb afdøde 
Repræsentanter og Tjenestemænd: Gaardejer Mads Lambæk, Apo
teker Strøyberg, fhv. Stiftamtmand Bardenflelh, Proprietær Fr. 
Momsen, Godsejer Olufsen, Dommer Esmann, fhv. Landstingsmand 
Sørensen-Saksager, Hofjægermester Bruun, Distriktsbestyrer Gissel- 
bæk, Portner Mikkelsen og fhv. Plantør Søren Jensen.

Forsamlingen gav Tilslutning til et: „Ære være deres Minde“ 
ved at rejse sig.

Bestyrelsens Formand, Hofjægermester Lutlichau, Tjele, afgav 
derpaa følgende Beretning:

Beretning al Bestyrelsens Formand.
Efter d’Herrers Ønske vil De ligesom sidste Aar faa 2 Be

retninger, idet baade Direktør Flensborg og jeg vil sige lidt om 
det Aar, der er gaaet.

Min skal blive ganske kort, da jeg ikke skal komme ind paa 
de enkelte Afdelingers Arbejde eller ret meget paa faglige Spørgs- 
maal.

Det er ikke af Mangel paa Interesse for disse Ting, men jeg
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synes, det er meningsløst at spilde Tiden med Gentagelser, og det 
vil være mest naturligt, at Direktøren, som har den daglige Le
delse, ogsaa aflægger Beretning derom.

I Aaret, der er gaaet, har vi modtaget forskellige Gaver, 
nemlig:

Fra Laurits Andersens Fond 5000 Kr. til Hedeselskabets In
dustrifond, og senere har vi yderligere fra det samme Fond faaet 
10000 Kr. til en Prøveproduktion af Isoleringsplader af Træfiber, 
dog paa den Betingelse, at vi inden et Aar selv skaffer Resten, 
nemlig ca. 18000 Kr., af hvilke vi har faaet 2000 Kr. af Tuborgfonden.

Resten arbejder vi paa at fremskaffe.
Fra Dommerfuldmægtig E. Jarby i Vejle har vi faaet Med

delelse om, at afdøde Rentier Johs. Petersen, Give, har testamen
teret Selskabet 15000 Kr. i Kreditforeningsobligationer.

Efter afdøde Kancelliraad L. C. G. Paulsen, København, har 
vi modtaget en testamentarisk Gave paa 5000 Kr. i Obligationer. 
Legatet skal bære Giverens Navn og gaa til Selskabets aim. Formaal.

Endelig har vi modtaget 2 Gaver paa 500 Kr. til aim. Formaal.
Vi siger Tak for disse Gaver, som vi er overordentlig tak

nemlig for.
Det viser, at mange forstaar vort Arbejdes store Betydning, 

og det gør, at man i en vanskelig Tid faar en Opmuntring til fort
sat Arbejde.

Vi har ogsaa i det forløbne Aar mærket Krisen, men heldig
vis i aftagende Grad, med Hensyn til Medlemmer.

I Beretningen i Fjor nævnte jeg vist, at Aaret havde medført 
en Afgang paa ca. 1000. I Aar er Afgangen ca. 600, men selvom 
dette Tal er højt, er der dog ikke særlig Grund til at ængstes, 
idet Forholdet er det, at Tilbagegangen ialt kan siges at være 
standset.

I de sidste Par Maaneder af det gamle Aar begyndte vi en 
kraftig Agitation for at faa nye Medlemmer, idet man i Bestyrel
sen var klar over, at der maatte gøres noget særligt paa dette 
Omraade, dels paa Grund af de vanskelige Tider og dels, fordi 
det er adskillige Aar siden, der har været gjort noget særligt i 
den Retning. Vi har allerede mærket Resultatet af Arbejdet, idet 
vi i det første Kvartal af det nye Aar, som altsaa ikke er med
regnet i de Tal, jeg har nævnt, har haft en Tilgang paa 340 mod 
en Afgang paa 170.

Et Par gode Eksempler til Efterfølgelse vil jeg gerne nævne, 
f. Eks. har Forretningsføreren for Ulfborg Distrikt, Gaardejer 
P. C. Nagstrup, som overtog Distriktet i Slutningen af 1932, sat 
Medlemsbidraget op fra 282 Kr. til 495 Kr. Og ligeledes har For-
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retningsføreren for Viborg Distrikt, Hr. Kreditforeningsfuldmægtig 
Alfr. Hansen sat Medlemsbidraget op fra 1350 Kr. for 1932 til 
3300 Kr. for 1934.

Der er al mulig Grund til at sige disse Mænd særlig Tak for 
det gode Arbejde, de har gjort. Var der flere, der kunde gøre 
ligesaa, vilde meget komme til at se anderledes ud.

Direktør Flensborg har inviteret disse 2 Mænd til Frokost 
hos mig paa Tjele, naar de har naaet 100 nye Medlemmer, og 
skal d’Herrer være velkomne. Vi skal nok faa en Dag ud af det.

Sidste Efteraar antog Bestyrelsen Sekretær Skodshøj med det 
særlige Formaal at varetage Tidsskriftets Økonomi og Agitationen 
samt være en faglig Støtte ved Redaktionsarbejdet.

Sekretær Skodshøj har i Løbet af Vinteren holdt 31 Foredrag 
ud over Landet om Selskabets Virksomhed og Historie. Ved disse 
Møder har der ikke direkte været presset for nye Medlemmer, 
men det har været Hensigten at fortælle Folk, hvor levende Det 
danske Hedeselskab stadig staar i det praktiske Arbejde og i den 
daglige Kontakt med den store Befolkning, fortælle dem, at Sel
skabet ikke blot er Historie, som Skolebørnene lærer om, men at 
det er Virkeligheden selv, som ikke ret meget andet, at det er 
Nutiden i stærkeste Potens, og at det stadig er Landets Fremtid, 
som alle Kræfter er viet.

Det synes, at Foredragene har vakt Interesse og har naaet 
sit Formaal. Bl. a. kan jeg nævne, at Sekretær Skodshøj den 
31. Januar talte i Handels- og Kontoristforeningen i København 
for en meget betydelig Kreds af vore ledende Handels- og Indu
strifolk og med det smukke Resultat, at der bagefter fra et Par 
af Foreningens ledende Mænd blev udkastet den Tanke at skabe 
et Udvalg i København indenfor Industri og Handel til at støtte 
Selskabet. Denne Plan arbejdes der nu videre med.

Selskabet har i Vinter ladet Hr. Skodshøj udarbejde den om
delte lille gule Pjece „Det danske Hedeselskab", der er trykt i 
10000 Eksemplarer. Den blev ved sin Fremkomst omtalt i 60 af 
Landets Dagblade og er benyttet til Uddeling paa forskellig Maade, 
bl. a. er den medsendt til de mange, der i Vinter har henvendt sig 
til os om Hjælp og Vejledning, og det er da ogsaa resulteret i, 
at en Del af disse har indmeldt sig. Det burde jo være naturligt, 
at de, der henvendte sig om Hjælp, ogsaa var Medlemmer, men 
desværre er det ikke Tilfældet, langtfra.

Endvidere gik vi i Efteraaret ind for at lave en Pjece som 
Agitation for Anvendelse af Brænde. Den er ogsaa omdelt til 
d’Herrer. Sekretær Skodshøj har udarbejdet den, og det er lyk
kedes at faa den udsendt i et Oplag paa 40000 Stk., uden at det
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har kostet Hedeselskabet noget udover Arbejdet. Vi mødte stor 
og forstaaende Velvilje hos Ovnstøberierne i Form af Raad og 
økonomisk Støtte, og de forskellige forstlige Institutioner har støttet 
Udsendelsen ved at aftage et større eller mindre Antal af Pjecen. 
Den er udsendt over hele Landet og har været Genstand for in
teresseret Omtale i næsten alle Landets Dagblade og Fagtids
skrifter.

Der er Grund til at rette en Tak til de Virksomheder og In
stitutioner, der har støttet Udsendelsen af denne Pjece, noget vi 
slet ikke havde kunnet paatage os paa egen Haand.

M. H. t. Tidsskriftet er Forholdet det, at det møder med et 
Underskud, der dog ikke er saa stort som budgetteret. Men for 
Januar Kvartal, som ikke er medtaget, er der en Annonceindtægt 
paa 2200 Kr. og for det kommende Aar er der budgetteret en 
Indtægt paa 8000 Kr. mod i Fjor 1500 Kr. Det er ved Hjælp af 
Sekretær Skodshøj lykkedes at sætte Annonceindtægten op til dette 
betydelige Beløb, og det er bl. a. resulteret i, at der allerede har 
været et Par Hæfter, der ikke kostede mere end Netto-Indtægten 
af Annoncerne betalte. Der er saaledes Udsigt til, at det betyde
lige Underskud, der har været paa Tidsskriftet, kan bringes meget 
væsentlig ned.

Det danske Hedeselskab staar godt i Befolkningens Øjne. Det 
nyder Tillid, og fra alle Sider er man villig til at indrømme og 
anerkende dets Betydning og Værdi, men det er, som om Inter
essen for det ikke længere fuldt ud giver sig de positive Udslag, 
det tidligere gjorde.

Som jeg tidligere nævnte tager Hedeselskabet sig i manges 
Øjne nu historisk ud. Og det vil jeg gerne have Repræsentant
skabets Tilslutning til at søge ændret, og her kan ogsaa den dan
ske Presse gøre overordentlig meget. Vi maa have det slaaet fast 
paany, at Det danske Hedeselskabs Opgaver langt fra er løst. For 
hver Dag melder der sig stadig nye og paatrængende.

Forleden Dag gjorde Direktør Flensborg paa Plantningsfor
eningernes Aarsmøde saaledes opmærksom paa, at Arven fra 
Fædrene ikke forvaltedes, som den skulde, saafremt vi ikke for
nyede og vedligeholdt Smaa- og Læplantninger overalt, hvor de 
trængte til det. Og de fleste af Dem, mine Herrer, kender sikkert 
mange Sogne, hvor der helt mangler Læplantning, eller hvor 
det i højeste Grad er forsømt. Vi maa have ny Ild tændt for 
denne Sag, saa det paany kan gaa frem med store Skridt. Læ
plantningen kan forøge en Agermarks Udbytte med op til 20—30 °/0. 
Det er den bedste Maade at støtte vort Landbrug paa at faa Læ
plantningen gjort til en Pligt mod Samfundet for den enkelte.
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I en Nedgangs- og Krisetid er det et af Midlerne, der er lettest 
og hurtigst at gaa til, og det vil gavne os alle, om alle gode 
Kræfter vil sætte ind her.

Hedeselskabets Repræsentanter kan, hver enkelt for sig, være 
medvirkende her, om de vil følge med i Arbejdet. Der skal nok 
rundt omkring paa hver enkelts Egn være Steder, hvor der kan 
sættes ind. Vi maa hver for sig skaffe nogle flere Venner og Med
lemmer til Selskabet. Nogle Ord til Hovedkontoret, og der kan 
som Regel næsten omgaaende komme en Mand, der kan vejlede, 
eller De kan faa en Foredragsholder ud paa Deres Egn.

Der maa gøres noget nu. Vi maa ikke nøjes med at blive 
betragtet som den historiske Kendsgerning, men vi maa ogsaa 
faa Folk til at forstaa, at vi staar med begge Ben plantet i Øjeblik
kets Virkelighed, saadan som det vil fremgaa af Direktør Flens
borgs kommende Beretning, vi maa paany vække den Begejstring 
om Selskabets Gerning, som før brændte hos saa mange.

Kan De, mine Herrer, skaffe os flere Medlemmer og der
igennem større Indtægter, saa skal vi let finde Opgaver, som ved 
deres Løsning vil gavne Land og Folk.

Vi har i det svundne Aar ligesom tidligere haft Samarbejde 
med forskellige, som ogsaa skal takkes her i Dag. Først og frem
mest takker vi Landbrugsministeren og d’Herrer Embedsmænd i 
Ministeriet, som vi har stadig Forbindelse med. Vi takker det Ud
valg, som er nedsat til Udarbejdelse af en ny Skovlov, fordi vi 
fik Lov til overfor Udvalget at give forskellige praktiske Oplys
ninger om vort Arbejde, og det vil glæde os, om Udvalget vil 
komme og se lidt af vor Virksomhed, hvad der er Tale om.

Dernæst vil jeg nævne Plantningsforeningerne og deres For
mand, Gaardejer Levring, som er til Stede her i Dag. Vi har med 
dem haft et meget frugtbringende Samarbejde igennem de mange 
Aar, som vi takker for.

Ogsaa Landboforeningerne og Husmandsforeningerne skylder 
vi Tak.

Ligeledes Foreningerne af Mergelbaner og de danske Mergel
selskaber, hvis Formænd, Proprietær Martin Sørensen og Direktør 
Bjerg Nielsen, ogsaa er her i Dag, og som vi ogsaa takker saa 
meget for udmærket Samarbejde.

Med Dansk Arbejde, Dansk Skovforening og Teknologisk In- 
stiiut har vi ogsaa haft Samarbejde, som vi ogsaa har været 
glade for.

Jeg vil endvidere nævne, at vi for kort Tid siden har haft Be
søg af Hovedrevisor Løn, Finanshovedbogholder Bjarne m. fl. fra 
2. Hovedrevisorat, som ønskede at se, hvordan vi arbejdede i det
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daglige. Vi gik det hele igennem og kom til samme Resultat som 
d’Herrer i Repræsentantskabet i mange Aar har ønsket, nemlig en 
noget mere moderne og praktisk Regnskabsordning.

Dette Spørgsmaal har ofte været draget frem her paa Mø
derne, men uden Resultat. Nu haaber vi, der maa komme noget 
ud af Overvejelserne, og vi haaber paa et godt Samarbejde med 
d’Herrer, som besøgte os. Fra Restyrelsens Side er vi parat til 
Samarbejde og enige med saavel Revisorerne som d’Herrer i Re
præsentantskabet om, at det nu er paa Tide at faa den længe 
omtalte Omlægning af Regnskabet.

Vi har for ganske faa Dage siden haft den Glæde og Ære at 
have den 4. nordiske Skovkongres som Gæster i vore Plantager 
omkring Viborg. Der var ca. 170 Skovdyrkere fra Finland, Norge, 
Sverrig og Danmark, som var meget interesserede i det, de saa.

Vi har paa d’Herrers Pladser lagt et Referat fra forskellige 
Aviser, saa man kan se lidt om, hvordan det gik.

Ofte har man jo Lyst til, naar vi har haft Møde eller lig
nende af Betydning, da at sende d’Herrer lignende Avisudklip til 
Orientering. Hvis man ønsker det, saa vil vi gerne gøre det i 
Fremtiden?

Sidste Aar valgte vi et Par Udvalg, som Bestyrelsen kunde 
tage med paa Raad i Spørgsmaal, hvor vi ønskede det. Det ene 
Udvalg har vi haft god Brug for ved Omforpagtning af Birke
bæks Landbrug. Det andet Udvalg, som skulde være med at 
overveje eventuelle forstlige Spørgsmaal, har vi endnu ikke hen
vendt os til, da Direktør Flensborg først selv maatte alle Plan
tagerne igennem.

Vi takker alle, som i Aarets Løb har arbejdet for Selskabet: 
nemlig Repræsentanter, Forretningsførere og alle vore Med
lemmer ude over det ganske Land og særlig alle vore Funktionæ
rer, som i det Aar, der er gaaet, har haft meget at gøre, ikke 
mindst inden for Grundforbedringsafdelingen, hvor der jo har 
været saa overmaade meget at gøre paa Grund af Grundforbed
ringslovene, som ogsaa har virket godt til Afhjælpning af Arbejds
løsheden.

Et Spørgsmaal, som ofte trænger sig paa i Tider som disse, 
er dette, hvordan skal det gaa med at faa betalt alle disse Grund
forbedringslaan i den Tid, der kommer, og dertil vil jeg sige, in
gen kender Fremtiden; men har man ikke saa megen Tro paa 
Fremtiden for dansk Landbrug, at veludførte Grundforbedringer, 
som er udført for en rimelig Betaling, kan betale sig, saa kan 
vi vist godt give op herhjemme med det samme.

Det er min Tro, at dansk Landbrug igen vil rette sig.



Aarsmødets Deltagere og Gæsterne fotograferet paa Skyttehusets Altan.
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Meget skal nok forandre sig i de kommende Aar, men den 
danske Landmand er allerede godt paa Vej til at finde nye Veje 
og Muligheder, og den Dag kommer nok, da Verdenspristallet 
gaar den anden Ve], og de, der da har Sagerne i Orden, vil selv
følgelig have de bedste Muligheder.

Til Slut vil ]eg sige, at vi, som arbejder for dansk Landbrug, 
stadig maa sørge for at gøre vort bedste.

Vore Funktionærer er dygtige og har mange Aars Erfaring, 
og aldrig har der været saa meget at gøre som netop nu.

Der tales om Nedskæring af Statens Bevillinger til vort Ar
bejde, og det er jo intet Under, at den Tanke i vanskelige Tider 
kan komme frem, men det er min Overbevisning, at ingen i en 
saa vanskelig Tid, som det er for Landbruget nu, vil gaa til store 
og uovervejede Nedskæringer og derved gøre det endnu van
skeligere og dyrere for de danske Landmænd at faa deres Marker 
og Enge holdt i Orden.

Forhandlingen.
Proprietær Martin Sørensen, Mors, Formanden for De danske 

Mergelbaner, bragte en Tak for Hedeselskabets værdifulde Støtte 
og Samarbejde.

Folketingsmand Laust Nørskov takkede for Udtalelserne om 
Læplantningen. Det var et vigtigt Arbejde, der skulde gøres. Det 
gjaldt om, at Medlemmerne og alle interesserede slog til Lyd for 
Sagen.

Professor Mentz omtalte Hedeselskabets Arbejde indenfor 
Tørveindustrien og mente, denne Side af Virksomheden ogsaa 
maatte være med, naar Selskabets Propaganda blev tilrettelagt. 
Det gælder om at holde fast paa Medlemmerne, og Professoren 
meldte sig som en af dem, der var villig til, naar Lejlighed gaves, 
at lægge et borgerligt Ord ind til Gavn for Selskabet. Repræsen
tanterne maa alle være med i Agitationen.

Formanden takkede for Professorens Udtalelser. Det havde 
før vist sig, at Moserne havde den største Betydning.

Proprietær L. Sørensen, Vestervig, omtalte Grundforbedringsar
bejderne, som han mente burde udføres til den paa Egnen gæl
dende Pris. Det burde henstilles til Landbrugsministeren ikke at 
blande sig i Lønspørgsmaalet.

Folketingsmand, Redaktør A. C. Mortensen erindrede om, at 
trods det, at der maaske enkelte Steder var betalt lidt mere end 
Egnens Pris var, saa var de bevilgede 10 Mill. Kr. dog allerede 
brugt op i Februar. Det skal ikke være Statens Opgave at passe 
paa, at Lønnen holdes nede, hvor den er lav. Hedeselskabet skal 
ikke være Løntrykker.
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Formanden: Hidtil har Hedeselskabet ikke blandet sig i Løn- 
spørgsmaal, og det skal vi heller ikke. Vi kritiseres fra begge Si
der — det kunde tyde paa, at vor Stilling er rigtig nok.

Direktør Bjerg Nielsen, Vestjyllands Mergelforsyning, takkede 
for den Velvilje og Støtte, man altid mødte hos Hedeselskabet.

Folketingsmand Kammersgaard: Lad os ikke gaa for dybt ind 
paa Lønspørgsmaalet. Der er sikkert Enighed fra alle Sider om, 
at den nye Bevilling ikke maa strande paa Uenighed om Lønnen.

Direktør Flensborgs Beretning om Aarets Virksomhed.
Det forløbne Aar har siden vi sidst var samlet til Møde, som 

det ogsaa er fremgaaet af Formandens Beretning i mange Hen
seender været et Mærkeaar for Hedeselskabet, præget som det 
har været af næsten overvældende Arbejde ved alle Selskabets 
forskellige Afdelinger, og mærket af Begivenheder, som har gre
bet stærkt ind i det daglige Arbejde.

Den 24. April 1933 nedsatte Landbrugsministeren saaledes 
et Udvalg angaaende Omordning af Statstilskudet til Transport 
af Mergel og Kalk, og dette Udvalg har ført hyppige og meget 
lange Forhandlinger i Vinterens Løb, som har resulteret i Ud
arbejdelsen af nye Begler for Opnaaelsen af saadant Tilskud. 
Der har derhos været ført Forhandlinger med de interesserede 
Organisationer om et Forslag til en ny Skovlov, som i Vinter blev 
fremsat paa Rigsdagen, og som i ikke ringe Grad vilde komme 
til at berøre Hedeselskabets Plantningsvirksomhed, og Forman
den og jeg har i den Anledning deltaget i forskellige Møder i 
Dansk Skovforening og i det Rigsdagsudvalg, der er nedsat an
gaaende denne Lov.

Særlig har Loven om Laan og Tilskud til Grundforbedring 
bevirket, at der fra Landbefolkningens Side er blevet stillet 
ganske overordentlig store Krav til Hedeselskabet om Hjælp og 
Vejledning til Udarbejdelse af Planer for Afvanding og Mergling, 
saaledes at det med Rette kan siges, at der aldrig nogensinde 
tidligere har været lagt i saa høj Grad Beslag paa hele Hedesel
skabets Personale, som i det forløbne Aar, hvor det har været 
nødvendigt for at tilfredsstille Kravene at antage en stor Skare, 
efterhaanden 70 midlertidige Medhjælpere: Landbrugskandidater, 
Ingeniører, Konstruktører, Kontorister m. fl. Naar Hedeselskabet 
dog har kunnet paatage sig dette store Ekstraarbejde med Ud
arbejdelsen af de mange Afvandings- og Merglingsplaner, skyldes 
det alene den Stab af udmærkede, veluddannede og til Arbejdet 
trænede Mænd, der under Ledelse af de paagældende Afdelings
ledere hver for sit Distrikt har organiseret Arbejdets Tilrette
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læggelse baade i Marken og i Kontoret. Jeg vil derfor gerne 
her fra dette Sted komplimentere disse Mænd og rette en Tak til 
dem for det store uegennyttige Arbejde, der her er præsteret. 
Jeg tror at kunne sige, at naar det er lykkedes for Grundfor
ringsudvalgene i de forskellige Amter at føre Grundforbed
ringsloven af 31. Marts 1933 ud i Livet, saaledes som sket er til 
stor Gavn for Landmændene og til betydelig Lettelse af Arbejds
løsheden, skyldes dette i ikke ringe Grad den Omstændighed, at 
Hedeselskabet har kunnet bistaa Amtsudvalgene ved sine rundt i 
Landet anbragte Tjenestemænd, og at Hedeselskabet har haft 
sine Rammer i Orden, bestaaende af veluddannede, øvede og 
flittige Mænd, der trods beskedne Lønninger har udført et efter 
vor Formening, og saa vidt vi ved ogsaa efter Befolkningens 
Formening, dygtigt og interesseret Arbejde. Der har været lagt 
overordentlig stort Beslag paa Tjenestemændene, og de har ud
ført det store Arbejde, der kræves, uden nogensomhelst Ekstra- 
betaling.

Af andre Begivenheder skal jeg nævne Stormen den 8. Fe
bruar, der med voldsom Magt passerede tværs over Landet, særlig 
over Midtjylland, og foraarsagede et stort Fald i de ældre Plan
tager blandt de store Træer, hvilket naturligvis i høj Grad greb 
ind i vore Dispositioner.

Efter denne korte Oversigt over Hovedbegivenhederne inden
for Hedeselskabets Administration i det forløbne Aar skal jeg nu 
nærmere redegøre for Arbejdet under de forskellige Afdelinger, 
og da begynde med

Plantningsafdelingen,
eller som jeg hellere vil kalde den Plantageafdelingen (den forst
lige Afdeling). Arbejdet under denne Afdeling bestaar jo i Hoved
sagen i Ledelsen af dels Selskabets egne Plantager og dels store 
private Plantager, der er underlagt Hedeselskabets Ledelse, men 
ved Siden heraf udfører Forstpersonalet et betydeligt Arbejde ved 
Tilsyn med og Vejledning i de mange private smaa Plantager, 
der efterhaanden i stort Antal findes spredt over Landet, og som, 
efterhaanden som de vokser til, kræver et stadig øget Tilsyn og 
særlig Vejledning vedrørende Udvisning eller Udtynding. Et Ar
bejde, som er i høj Grad nødvendigt for at bevare Sundhedstil
standen i Plantagerne og udvikle dem til Skove indeholdende 
værdifuldt Tømmertræ. Der stilles betydelige Fordringer til 
Forstpersonalet i denne Henseende, ligesom Personalet maa være 
alle disse Ejere af store og smaa Plantager behjælpelige ogsaa 
med Afsætningen af Produkterne.
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Der findes nu spredt over Landet ialt ca. 2600 Fredskovs- 
plantager med et samlet Areal af omtrent 88000 ha, hvoraf be
plantet omtrent 66000 ha. Men ikke alene Nyanlæg, Hugst og 
Afsætning af Effekterne kræver Tilsyn og Vejledning, ogsaa For
nyelsen af de gamle Plantager og særlig Underplantning af de 
ret udstrakte gamle Bjergfyrplantager kræver betydeligt Arbejde, 
og jeg skal saaledes nævne, at der i Aaret 1933 er udført 2. 
Kultur paa ialt 390 ha dels til Afløsning af rene Bjergfyrbevoks
ninger, dels som Underplantning i de ældste lysstillede Gran
bevoksninger. I Hedeselskabets Plantager er der saaledes nu gen
nemført 2. Kultur paa ialt 3200 ha eller paa ca. 5 % af det 
samlede tilplantede Areal.

Medens man paa Nykulturarealerne i Hovedsagen har anvendt 
Rødgran og Sitkagran tildels i Blanding med Bjergfyr, tillader 
de Forhold, hvorunder man udfører 2. Kultur, at indføre andre 
Træarter, og der er alt efter Terrænets Form og Jordens Bonitet 
i vid Udstrækning anvendt Træarter som: Ædelgran, Abies Nord- 
manniana, Douglasgran, forskellige Lærkearter, Eg, Bøg, Birk m. 
fl. I det store og hele synes de udførte Kulturer at trives godt. 
Tørke og Foraarsfrost præger kun lidet disse Kulturer, der 
næsten overalt er udført under Skærm.

En anden Side af Forstpersonalets Virksomhed er Vejledning 
og Tilsyn paa Smaaplantningsomraadet, og der er i Aar gennem 
de ca. 75 Plantningsforeninger, som Hedeselskabet samarbejder 
med, udleveret ca. 2066000 Løvtræer og omtrent 4000000 Naale- 
træer, altsaa ialt godt og vel 6 Mill. Planter. Indkøbet af disse 
Planter har kostet ca. 170000 Kr. og Statstilskudet til Indkøbet 
af Planterne har andraget ca. 60000 Kr., medens der til de saa- 
kaldte særlige Formaal til Demonstrationsanlæg til Jordarbejde 
o. s. v. er ydet et Statstilskud af ca. 15000 Kr. Ialt er der udbetalt 
i Statstilskud til Smaaplantninger ca. 76000 Kr. i det forløbne Aar.

Der findes rundt omkring i Landet en Mængde smaa og 
store Naaletræplantninger eller Holme paa Bakker og Skrænter 
o. s. v., og der findes, kan jeg godt sige, Tusinder af Mile af 
levende Hegn omkransende Marker, Haver og Gaarde, Plantnin
ger, som er til uvurderlig Nytte for Landbruget ved at skabe Læ 
for Kulturplanterne og for de græssende Kreaturer. Jeg vil her, 
ligesom paa De samvirkende Plantningsforeningers Aarsmøde 
pointere, at der efterhaanden, som disse Plantninger vokser til 
og trænger til Afløsning, maa gøres et energisk Arbejde af vore 
Forstfolk og Ejerne for at vedligeholde og forny disse Plantninger, 
dels ved Udtynding og dels ved Underplantninger og Fornyel
ser særlig ved Løvtræer, hvor det er muligt. Oberstløjtnant
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Dalgas’ Ønske og Maal at gøre Landet loddent ved at trække et 
Net af Plantager, Smaaplantninger og Hegn udover hele Landet 
er tildels gennemført for Nørrejyllands Vedkommende; men der 
kræves nu et maalbevidst Arbejde for at opretholde og forny disse 
Plantninger, for at den Arv, der er modtaget af dette Slægtled, 
ikke skal ødes. Der gøres ogsaa et stort Arbejde rundt i Landet 
for at afløse disse Smaaplantninger med Bøg, Eg, Røn, Elm, Løn, 
Ædelgran, Sitkagran, Nordmannsgran o. s. v., et Arbejde, som 
jeg for Tiden anser for et af de allervigtigste og betydeligste 
Arbejder, der paahviler Hedeselskabet, og som jeg ikke tror vil 
kunne udføres af nogen anden Institution.

Om selve Arbejdet i Plantagerne kan jeg sige, at Virksomheden 
i det forløbne Aar er gaaet godt, og at der stadig i alle Distrik
ter udføres et stort Arbejde for at fremme Afsætningen af Pro
dukterne. Tømmersalget har ligget nogenlunde godt med stigende 
Priser, og Priserne har ligget fra 12—21 Kr. pr. m3, hvilket dog 
er en Fremgang fra forrige Aar, hvor vi var helt nede paa 
8—12 Kr. for stort Træ. Som jeg nævnte før, hjemsøgtes en Del 
af Jylland, særlig Midtjylland, den 8. Februar af en voldsom Or
kan, der mange Steder anrettede store Ødelæggelser i Plantagerne, 
særlig i de gamle Plantager. Det gik i høj Grad ud over de Af
delinger, der nylig var gennemhuggede, og hvor Gennemhugnin- 
gerne var ført stærkt. Jeg kan nævne, at i Margrethelund Plan
tage ved Viborg, ca. 200 Tdr. Ld. fortrinlig Granskov, væltede der 
over 80 °/o af hele Træmassen, og i Undallslund, Skrikes og Ne- 
ckelmanns Plantager samt Guldborgland Plantage faldt der vel 
tilsammen ca. 10000 m3, ialt regner jeg, at der i Hedeselskabets 
eller de af Hedeselskabet ledede Plantager er faldet mellem 20 og 
25000 m3 Tømmer. Ordningen, Oparbejdningen og Salget af alt 
dette Træ har naturligvis i de Plantager, det gik ud over, voldt 
en ikke ringe Ulejlighed og krævet stort Arbejde, men det er saa 
heldigt, at det er lykkedes i Hovedsagen at afhænde saa at sige alt 
det faldne Træ til rimelig Pris. Det var nemlig saa heldigt, at 
dette store Fald af Tømmer faldt sammen med en stigende 
Efterspørgsel fra Savværkerne efter stort Træ, ligesom der fra 
Regeringsmagtens Side hurtigt blev truffet Foranstaltninger mod 
alt for stor Indførsel af Naaletrætømmer fra Udlandet.

I Guldborgland Plantage ved Viborg findes, som det vil være 
d’Herrer bekendt, et lille Savværk, der opretholdes dels for at 
oparbejde de Dimensioner af Træ, der er vanskelige at sælge og 
dels for at gøre Forsøg med forskellig Anvendelse af smaat Gran
træ. I den forløbne Del af Aaret har dette Savværk været i Drift 
for fuld Kraft, der har været beskæftiget daglig 4 Mænd ved Sa-
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Statsskovrider Kierkgaard, Palsgaard, taler ved Forsøgsarealerne 
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Bøgekulturer paa Forsøgsarealerne med Birk og Hvidel som Overstandere.
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vene foruden 2 Tømrere paa Tømmerpladsen. Efter Stormen 
den 8. Februar fik Savværket store Masser væltet Træ.

Efterspørgselen efter Savværkets forskellige Varer har været 
god; jeg kan nævne, at der saaledes er solgt ca. 5000 Spirekas
ser. Ligeledes er der Grund til at nævne en Ting som Træsiloer, 
hvoraf der alene i Maj Maaned er solgt for 3000 Kr., væsentlig 
til Øerne. Endvidere sælges Listevæv til Frøbedsrammer, Lyst
huse, Stakryttere, Hesjer, mindre Trælader o. s. v. F. Eks. har 
Savværket leveret opstillet en Lade ved Assistentboligen i Mange
høje Plantage ved Holstebro, 18x14 Alen med gennemgaaende 
Køreporte, hvortil til Bjælkeværket er anvendt 5x6 Tommers 
Træ, fuldkantet i 18 Alens Længde. Laden kostede med Sokkel, 
Gulv og Tag m. m. ialt ca. 1500 Kr.

Der har været ført Forhandlinger, og vi har faaet udarbej
det Tegninger af Foreningen Bedre Byggeskik til Fremstilling af 
Weekend- og Sommerhuse, passende for vort Træ.

Af andre Industrier, knyttet til Plantagevirksomheden, skal jeg 
kort omtale Oliefabrikken i Birkebæk Plantage, som vedblivende 
gaar godt og kan give Plantagen et helt pænt Overskud ved Sal
get af Olie, ligesom Fabrikken ved Fremstilling til Olie aftager 
Kvas og Kviste fra Plantagerne, hvorved disse faar en kærkom
men Indtægt af Materiale, som ellers ikke kan sælges. Brutto- 
salget ligger omkring ca. 20000 Kr., og som man ved, har Hede
selskabet truffet Aftale med A/S Danapin, der er Eneaftager af 
Olien. Danapins Oliepræparater vil være velkendt, og Salget 
er i den sidste Tid steget betydeligt, men desværre synes der 
at være nogen Mulighed for, at andre kan gaa til at op
rette en lignende Fabrik. Der føres for Tiden Forhandlinger om 
denne Sag.

Ogsaa om Trækulproduktionen føres der for Tiden Forhand
linger med Ingeniør Lundsgaard i Grindsted, der, som jeg om
talte i Fjor, har etableret et Anlæg med Knuseværk til Frem
stilling af Foderkul, som kan knuse og sortere Kullene i forskel
lige Sorteringer. Det er lykkedes paa denne Maade at fremstille 
en Vare, der er fuldt saa god som de indførte Foderkul. Hede
selskabet, der har faaet en Bevilling fra Laurits Andersens Fond 
paa 5000 Kr. til industrielle Forsøg i Plantagerne, kunde tænke 
sig at anvende i hvert Tilfælde en Del at dette Beløb i Sam
arbejde med Ingeniør Lundsgaard til Fuldkommengørelse af 
hans Værk. Det vil nemlig have ikke ringe Betydning for 
Plantagerne i Egnen at kunne komme til at levere nogle Tusinde 
Rummetre til Fremstilling af Trækul til Foderbrug.

Forsøgene med Fremstilling af Isoleringsmateriale af smaat
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Gran- og Fyrved er ført videre, og man er naaet saa vidt, at 
der nu er fremstillet Isoleringsplader lige saa gode som de 
udenlandske, men for at føre Sagen videre er det nødvendigt at 
anlægge en lille Fabrik til Prøveproduktion, og en saadan Fabrik 
vil koste ca. 30000 Kr. Man tør nemlig ikke tage fat paa Op
rettelsen af en virkelig stor Fabrik til Fremstilling af disse Iso
leringsplader, forinden man ved en mindre Fabrik har under
søgt, hvorvidt det virkelig er muligt at fremstille disse Plader til 
en Pris, der kan konkurrere med de indførte Plader. Fra Lau
rits Andersens Fond har Hedeselskabet modtaget et betinget 
Tilskud paa 10000 Kr. hertil og fra Tuborgfondet 2000 Kr., men 
paa en Ansøgning til Handelsministeriet om et Tilskud paa 
15000 Kr. til et saadant Anlæg modtog man desværre Afslag. 
Det vil derfor blive nødvendigt nu at overveje, om man ad pri
vat Vej kan fremskaffe de fornødne Midler, hvilket der synes at 
være begrundet Haab om.

Hedeselskabets Bestyrelse har oprettet en Industrifond, saa- 
ledes som nævnt i Fjor, og det er Meningen fra denne Fond at 
udlaane Beløb til Plantagerne til Oprettelse af smaa industrielle 
Virksomheder til Fremstilling af forskellige Trævarer. Jeg vilde 
gerne naa til til næste Aar at faa oprettet et lille permanent 
Savværk i Birkebæk-Harreskov Plantage til Oparbejdning af Træet 
fra disse Plantager og til Aflastning af Værket i Guldborgland 
Plantage, som næppe vedblivende kan tilfredsstille Efterspørgse
len efter Kasser, Siloer, Lysthuse o. s. v.

Mange af Hedeselskabels Bygninger rundt om i Plantagerne 
er gamle og trænger til Fornyelse og Hovedreparation; saaledes 
har det været nødvendigt helt at ombygge Avlsbygningerne i 
Mangehøje Plantage, hvortil der af Byggefonden er ydet et Laan 
paa 14500 Kr., ligesom det har været nødvendigt at anvende 
3—4000 Kr. til foreløbig Istandsættelse af Bygningerne i Birke
bæk Plantage. Det vil sikkert blive nødvendigt efterhaanden at 
istandsætte de allerfleste Bygninger i Plantagerne og Gaardene.

Brændesalget gaar stadig forbavsende godt til forholdsvis 
gode Priser, og det er nu saaledes, at Distrikterne saa godt som 
overalt kan afsætte alt det Brænde, som kan produceres, saavel 
til Mejerier som Kartoffelmelsfabrikker og andre industrielle 
Virksomheder og til Brænde i Hjemmene. Der har jo ogsaa i 
det forløbne Aar været drevet en ret kraftig Agitation for 
Anvendelse af Brænde, og Hedeselskabet har jo, som det vil 
være d’Herrer bekendt, udgivet en Propagandapjece angaaende 
Brug af Brænde i Kakkelovnene. Plantagerne har gennemgaaende
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haft en Indtægt af fra 1 Kr. til 11/2 Kr. pr. Rummeter Brænde, 
hvilket maa anses for nogenlunde passende.

Til Oplysning om Hugstudbyttet i nogle af de ældre Plantager 
skal meddeles nogle Tal fra det forløbne Regnskabsaar:

ca. ca.
Bevokset Hugst Hugst Gavntræ Brænde Salgspris
Areal ialt m8 Kr. Kr. pr. m8

ha m8 solgt Træ
Guldborgland Plantage 358 1355 3,8 c. 9,80 6,25 c. 7,40
Birkebæk do. 688 1504 2,2 9,80 6,80 c. 7,20
Harreskov do. 692 1243 1,8 c. 10,00 c. 6,20 c. 8,00
Undallslund do. 181 1160 6,5 9,10 5,20 7,80

Hugst i Hedeselskabets egne Plantager
1933—34.

Areal Hugst lait Hugst Hugst pr. ha
ha m:i m3 bevokset

Total Bev. Gavntræ Brænde Areal m
8990 6530 2990 7739 10729 1,6

Som Ny kulturer i Plantagerne er i det forløbne Aar plantet 
godt 450 ha, i Hovedsagen med Rødgran og i Blanding med 
Bjergfyr, medens der dog gruppevis, undertiden rækkevis, er an
vendt en Del Lærk, Sitkagran, Douglasgran og Ædelgran samt 
lidt forskelligt Løvtræ paa dertil egnede Steder. I de af Hedesel
skabet selv ejede Plantager er Kulturen udført efter flere Aars 
Brakning af Heden og efter Dybpløjning, dels Reolpløjning dels 
Rendepløjning, og Kulturerne staar alle godt. Ved Bearbejdning 
af Jorden, ved Plantning, ved Fremstilling af Planterne, ved 
Sablinger af Bjergfyrrene for at bringe Granerne frem og ved 
Gennemhugning i Plantagerne er der beskæftiget et stort Antal 
Mennesker, saaledes at man kan sige, at de store Plantager i høj 
Grad er medvirkende til at fremskaffe Arbejde og saaledes bi
drager i høj Grad til Aflastning af Arbejdsløsheden.

Som det vil være bekendt opnaar Fredskovsplantagerne un
der Hedeselsabets Tilsyn et Statstilskud til de nye Kulturer af 
indtil 100 Kr. pr. ha, dog ikke over Vs af samtlige Udgifter ved 
Beplantningen. Statstilskudet hertil har i Aar andraget ca. 
41000 Kr., hvoraf dog ekstraordinært 7800 Kr. til de sønder- 
jydske Landsdele. Ogsaa i Aar er der til Sønderjylland bevilget 
ekstraordinært 10000 Kr. til Fredskovsplantager og 10000 Kr. til 
Smaaplantninger, saaledes at det bliver muligt at yde et Tilskud 
til disse Plantager af omtrent 2/3 af Udgiften til Anlæget og til 
Smaaplantninger et Tilskud svarende til 2/s af Planteprisen. Søn
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derjylland er i Forhold til Nørrejylland langt tilbage med Hen
syn til Plantager, Smaaplantninger og levende Hegn, og for at 
fremme denne for Sønderjylland saa vigtige Sag har Regeringen 
altsaa bevilget ekstraordinært disse 20000 Kr.

Enhver, der passerer fra Sønderjylland over den gamle Grænse, 
faar et stærkt Indtryk .af, hvor langt Sønderjylland er tilbage med 
Hensyn til Plantningsarbejdet. Der gøres dog nu et stort Ar
bejde for Plantningssagens Fremme i Sønderjylland, baade af 
Befolkningen og af Hedeselskabet, og i Løbet af nogle Aar vil 
dette Arbejde ganske sikkert sætte Spor, selv om der endnu er 
langt frem til, at Sønderjylland bliver forsynet med Plantager og 
Smaaplantninger i samme Grad som det øvrige Land.

M. H. t. de sammen med afdøde Professor Weiss iværksatte 
Bearbejdnings- og Træartsforsøg, skal jeg lige nævne, at disse 
Forsøg fortsættes efter Professorens Plan, saaledes er der i Aar 
etableret et stort Bearbejdnings- og Gødningsforsøg i Grindsted 
Plantage, omfattende Bearbejdning af Jorden med forskellige Plove, 
Reolplov, Alplov,Undergrundsplov, Hullegravning i raa Hede, Merg- 
ling o. s. v.

Virksomheden under

Mose- og Engafdelingen
har naturligvis i allerhøjeste Grad været præget af de mange 
Anmodninger, der er indkomne om Udarbejdelse af Afvandings- 
og Kultiveringsplaner som Følge af Loven om Laan og Tilskud 
til Grundforbedring af 31. Marts 1933, som blev udførlig omtalt 
paa afvigte Møde, og som kan forudsættes at være D’Herrer 
velbekendt.

Afdelingen har i Aarets Løb arbejdet med ca. 3800 saadanne 
Sager, omfattende ca. 32649 ha. Heraf er 1444 Sager, omfattende 
ca. 11167 ha, ført til Afslutning, medens 110 Sager, omfattende 
1639 ha, har maattet stilles i Bero. Ved Aarets Slutning var alt
saa 2246 Arbejder, omfattende ca. 19843 ha, under Planlægning 
og Udførelse.

Som nævnt i min Indledning har Arbejdets Omfang her 
været betydeligt større end i noget tidligere Aar. Aarsagen til 
denne mægtige Stigning i Arbejdet skyldes som nævnt den Grund
forbedringslovgivning, der blev indledet med Loven af 2. No
vember 1932.

Efter denne Lov kunde der til Grundforbedringsarbejder hos 
Enkeltmand ydes et Tilskud lig Halvdelen af Arbejdslønnen, naar 
der til Arbejdets Udførelse benyttedes Arbejdere, der er arbejds
løse eller som oppebærer Understøttelse af Arbejdsløshedskasser
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eller af det offentlige. Samtidig blev Renten af Laanene nedsat 
fra 5 til 41/2 °/o. Denne nye Bestemmelse bevirkede, at Kravene 
om Laan til Gennemførelse af Grundforbedringsarbejder hos 
Enkeltmand blev stærkt stigende, og dette i Forbindelse med, at 
Ministeriet ved Skrivelse af 2. Januar 1933 stillede et Beløb paa 
250000 Kr. til Raadighed for Hedeselskabet til Anvendelse til Til
skud til Betaling af Arbejdsløn i Overensstemmelse med de i 
nævnte Lov givne Regler til Vandløbsregulering og Inddignings- 
arbejder, som foranstaltes iværksatte inden 1. April 1933 af kom
munale Myndigheder eller af Bestyrelser for Dige- og Pumpelag, 
bevirkede en mægtig Stigning i Hedeselskabets Grundforbedrings- 
virksomhed vedrørende Udarbejdelse af Planer og Overslag saa- 
vel for Fællesarbejder som Arbejde for Enkeltmand.

I Hedeselskabets Tidsskrift Nr. 4 for dette Aar har Afdelings
leder Basse skrevet en Artikel om den nye Grundforbedrings
lovgivnings Betydning, i hvilken Artikel Loven er udførlig om
talt, og hvori han har samlet en Oversigt over den Del af 
Hedeselskabets samlede Grundforbedringsvirksomhed, der i Tiden 
1. April 1933 til 31. Marts 1934 i det væsentlige maa siges at være 
medført af denne Lov.

Efter denne Opgørelse har Hedeselskabet i det nævnte Tids
rum modtaget 5264 Anmodninger om Udarbejdelse af Planer 
og Overslag ved Arbejder, der søges udført ved Laan og med 
Tilskud i Henhold til Loven, nemlig 311 Anmodninger om Pla
ner for Regulering af Vandløb, 55 Anmodninger vedrørende kun
stige Afvandingsanlæg, 4751 Anmodninger vedrørende Detail
afvandingsarbejder m. m., fortrinsvis Dræningsarbejder, og 147 
Anmodninger angaaende Planer for Hedeopdyrkning.

Af de nævnte 5264 Anmodninger om Bistand er i Aarets Løb 
færdigprojekteret 3399 Arbejder med et Areal paa 27938 ha med 
Bekostningsoverslag paa 6866463 Kr. De færdigprojekterede Ar
bejder fordeler sig saaledes: 200 Vandløbsreguleringer med et 
interesseret Areal paa 8339 ha og et Bekostningsoverslag paa 
1161135 Kr. 29 kunstige Afvandingsanlæg med et interesseret 
Areal paa 1892 ha og et Bekostningsoverslag paa 456450 Kr. 3055 
Detailafvandingsplaner m. m. med et interesseret Areal paa 
16926 ha og et Bekostningsoverslag paa 5078348 Kr. og endelig 
115 Hedeopdyrkningsplaner med et interesseret Areal paa 881 
ha og et Bekostningsoverslag paa 170530 Kr. Disse færdigprojek
terede Arbejder kan anslaas til at omfatte ca. 1j2 Million Arbejds
dage, og til de færdigprojekterede Arbejder menes at ville med- 
gaa ca. 261/3 Million Drænrør, til hvis Fremstilling naturligvis 
ogsaa vil medgaa et betydeligt Antal Arbejdsdage. Af de færdig-
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Mose- og Engvæsen og tekniske Afdeling, hvilken sidste særlig har 
projekteret de kunstige Afvandingsanlæg og de større Afvandings
arbejder.

Som tidligere nævnt, og som det ogsaa fremgaar af disse Tal, 
har denne Lov givet Hedeselskabets Grundforbedringsvæsen et 
mægtigt Omfang, og det har derfor været nødvendigt for at kunne 
imødekomme Kravene at antage midlertidig Medhjælp, saaledes at 
der nu alene under Mose- og Engafdelingen beskæftiges 50 løse 
midlertidige Medhjælpere og under teknisk Afdeling ca. 20 mid
lertidige Medhjælpere, alle med meget forskellig Uddannelse og 
med Opsigelsesfrist af 14 Dage. For at imødekomme den forøgede

»I

-

Lundsgaards kemiske Fabriker i Grindsted.

Trang til Medhjælp har Landbrugsministeriet paa Hedeselskabets 
Anmodning i det afvigte Finansaar ekstraordinært stillet et Beløb 
af 140000 Kr. til Hedeselskabets Raadighed, hvoraf 100000 Kr. er 
anvendt under Mose- og Engafdelingen og 40000 Kr. under tek
nisk Afdeling. Det siger sig selv, at en saadan ekstraordinær Stab 
af Medhjælpere kræver flere Kontorlokaler, Kontormateriale, In
strumenter samt tillige Medhjælp af Kontorarbejdere af forskellig 
Art, og det er tillige forstaaeligt, at den store Stab af ekstra Med
hjælpere ogsaa paa andre Maader i Hedeselskabets Administration 
og Kontorer kræver mere Arbejde og Medhjælp f. Eks. i Hoved
kontoret ved Regnskabsvæsenet, hvilket ogsaa medfører Udgifter, 
ligesom det ordinære Personale er stærkt spændt for og ogsaa 
kræver større Udgifter til Rejser, Kontorhold, Porto m. m. Ud
gifter, som ikke kan udskilles og konteres under ekstraordinære 
Udgifter i Anledning af Krisearbejder. Der føres for Tiden Un
derhandlinger med Ministeriet om ekstraordinært Tilskud til disse 
saakaldte Krisearbejder for indeværende Finansaar, idet Hedesel
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skabet, selvfølgelig, hvis der vedblivende stilles lige saa store Krav 
til Selskabet, ikke af egne Midler og gennem Refusioner kan lønne 
og opretholde en saa stor Stab af ekstraordinære Medarbejdere. 
Ministeriet synes at have nogen Vanskelighed ved at forstaa, at 
ikke alle Hedeselskabets Udgifter vedrørende Udarbejdelsen af 
disse Planer og Projekter kan faas refunderede. Selvom Refu
sionerne naturligvis bliver betydelige i Forhold til tidligere Aar 
vil de derved indkomne Reløb dog langt fra være tilstrækkelige 
til at dække Udgifterne, saa meget mere som Refusionerne jo først 
indgaar, naar de enkelte Arbejder er udførte i Marken og god
kendte af Amtsudvalgene og Laanene udbetalt, hvilket ofte kan 
vare et helt Aar. Saafremt altsaa Arbejdet vedblivende skal fort
sættes i det samme Tempo som hidtil, vil det være nødvendigt, 
at der stilles yderligere et Reløb af 120000 Kr. til Raadighed for 
Hedeselskabet i indeværende Finansaar, og forsaavidt Ministeriet 
ikke mener at kunne gaa ind herpaa, er der intet andet for He
deselskabet at gøre, end efterhaanden at afskedige d'e ekstraordi
nære Medhjælpere og saa indskrænke sig til kun at udføre det 
Arbejde, der kan overkommes med det ordinære Personale, hvil
ket jeg imidlertid vil tro ikke vil være heldigt for Udnyttelsen af 
Grundforbedringsloven og for de paagældende Laantagere, saa jeg 
kan ikke tro andet, end at det høje Ministerium vil komme til 
den Erkendelse, at det vil være rigtigt af rent samfundsmæssige 
Hensyn at sætte Hedeselskabet i Stand til at imødekomme i saa 
vid Udstrækning som muligt de naturlige og rimelige Krav, der 
fra Refolkningens Side stilles til Hedeselskabet med Udarbejdelsen 
af Afvandings- og Kultiveringsplaner som Følge af Grundfor
bedringsloven.

Trods de for Landbruget saa vanskelige Tider m. H. t. Af
sætning og Opnaaelse af rimelige Priser for sine Produkter, har 
det dog vist sig, at Landmændene Landet over har grebet den 
Haand, Staten har rakt frem for at hjælpe Landbrugerne til at, 
om jeg saa maa sige, sanere deres Jord og derved skabe Mulig
hed for større Produktion. Dette kunde synes en Inkonsekvens, 
men Landmændene svarer hertil, at der ikke er Overproduktion, 
saalænge de maa indføre Fodermidler ude fra. Det vil som ogsaa 
fremhævet af Afdelingsleder Basse i hans førnævnte Artikel blive 
nødvendigt for Landmændene selv at avle saa meget som muligt 
paa egen Jord for at undgaa at købe udenlandske Produkter til 
Hjælp i Driften. Naar Grundforbedringsarbejderne gennemføres, 
hvor de virkelig er tiltrængt, og naar de planlægges og gennem
føres rigtigt, er deres Gennemførelse selv under de nuværende 
Forhold formentlig ikke alene forsvarlige, men vil ogsaa bidrage



178

til at styrke Landbrugets Rentabilitet, [og hvad der ogsaa og 
maaske i særlig Grad har været Hensigten med Loven, den har 
i høj Grad bidraget til at afhjælpe Arbejdsløsheden i Landkom
munerne, og derved virket til Gavn for hele Samfundet.

Som omtalt paa afvigte Repræsentantmøde fik Hedeselskabet 
efter Forhandling med en Maskinfabrik i Holbæk for et Par Aar 
siden fremstillet en mindre Fræser til Brug ved Kultivering af 
Højmoser. Denne Fræser har vist sig i høj Grad praktisk, idet 
den arbejder betydeligt billigere end de store Fræsere og er 
lettere at have med at gøre. Den kan saaledes uden større Ulej
lighed forsendes pr. Lastbil fra Sted til Sted. Med denne Fræser 
er der i 1933 bearbejdet 108 ha og ialt har den bearbejdet 1773 ha.

Til Hedeselskabet betales ca. 20 Kr. pr. ha pr. Gang Fræsning. 
Med Fræserførerne gøres Akkord i hvert enkelt Tilfælde — som 
Regel ca. 30 Kr. pr. ha pr. Gang.

Vedrørende Mosegaardene Hesselvig Enggaard og Mosestatio- 
nen Pontoppidan bemærkes, at Driften af disse Ejendomme nogen
lunde balancerer. Gaarden Bratskov er vedblivende indtil 1938 
bortforpagtet til Proprietær Rendbeck i Brovst, som driver 
Ejendommen tilfredsstillende og svarer 6000 Kr. i Forpagtning. 
Gaarden omfatter 45 ha Ager og 42 ha Eng, 4 ha Skov, 7 ha 
Have m. m., ialt 98 ha.

Ogsaa for
Teknisk Afdeling

har Grundforbedringsloven, som omtalt under Mose- og Engvæ
senet, bevirket en betydelig Fremgang i Arbejdet. Afdelingen har 
saaledes i Aaret 1933 arbejdet med 519 større og mindre Sager, 
deraf 298 paa Øerne. Det har derfor ogsaa her været nødvendigt 
at antage ekstra Mandskab for at imødekomme Kravene om 
Udarbejdelsen af Projekter vedrørende større Afvandingsarbejder 
og kunstige Afvandinger.

88 Arbejder er afsluttede med en Bekostning paa ca. 1224819 
Kr., omfattende et Areal paa 8194 ha, hvoraf 66 paa Øerne med 
en Bekostning af ca. 835517 Kr. og et interesseret Areal paa ca. 
6124 ha.

Under Udførelse var der ved Aarets Udgang 650 Arbejder 
med en Overslagssum paa 1126290 Kr. og et interesseret Areal 
paa ca. 5197 ha. For Kommissioner og Vandsyn var 33 Sager 
løbende med en Overslagssum paa 742435 Kr. og et interesseret 
Areal paa ca. 4085 ha. Projekt var udarbejdet til 141 Sager med 
et interesseret Areal paa ca. 6637 ha og en Overslagssum paa 
1172295 Kr. Skitseprojekt er udarbejdet til 2 Sager med et interes
seret Areal paa 3390 ha og en Overslagssum paa 235000 Kr. Under
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Projektering var der ved Aarets Slulning 68 Sager; 19 Sager var 
indgaaet men ikke forundersøgt i Marken. Endvidere er der 
arbejdet med 111 Sager af forskellig Art, hvor Arbejdet som 
Regel har været mindre omfattende, og Afdelingen har desuden 
udarbejdet Regulativforslag til 7 Vandløb.

Antallet af løbende Sager har saaledes været betydelig større 
end Aarene forud, og selvom Arbejdet ikke altid staar i ligefrem 
Forhold til Antallet af Sager, har der ogsaa været en meget 
betydelig Stigning i Arbejdets Omfang.

I 1932 var der en tydelig Tendens til Nedgang i Arbejdet, 
og naar denne Tendens afløses af en stærk Opgang i Arbejdet, 
skyldes dette utvivlsomt de af Rigsdagen vedtagne Grundfor
bedringslove og de dermed beslægtede Bestemmelser. Efter Lov 
af 31. Marts 1933 om Laan og Tilskud til Grundforbedring kan 
der nu faas Statstilskud til saavel Enkeltmandsarbejder som til 
større Arbejder, hvori flere Lodsejere er interesseret. Loven 
indeholder endvidere en Bestemmelse om, at der af Landbrugs
ministeren kan nedsættes særlige Afvandingskommissioner, d. v. s. 
Særlandvæsenskommissioner, der afgør Sagerne inappellabelt og 
saaledes kan bevirke, at Arbejdet hurtigere kommer til Udførelse. 
En stor Del af 1933 medgik til Nedsættelse af disse Afvandings
kommissioner, saa deres Arbejde i 1933 er et for ringe Grundlag 
til, at man deraf kan vurdere disse Kommissioners Betydning 
for Grundforbedringsarbejdet. De i Aarets Løb afholdte Licita
tioner viste mod Aarets Slutning en Tendens til Stigning i Ar
bejdspriserne, en Stigning der formentlig vil fortsætte i 1934.

Arbejdet med de hydromelriske Undersøgelser ledes fra Kon
toret i Slagelse, og er udført i omtrent samme Omfang som tid
ligere Aar, skønt de sædvanlige 12000 Kr. til dette Arbejde ikke 
blev bevilget for indeværende Finansaar; men man haaber ved 
Hjælp af forhøjede Refusioner og Besparelser paa andre Om- 
raader paa Bugettet at kunne gennemføre disse Undersøgelser i 
Aar, men saafremt, hvad der er Udsigt til, denne Bevilling ikke 
vil blive givet eller optaget paa Finanslovforslaget for 1935/36, 
maa Afdelingen indstille dette Arbejde, der dog er af saa stor 
Betydning for Arbejdet med Projektering af Vandstandsregulerin
ger, hvor man selvfølgelig nøje maa kende Vandstandsforholdene, 
Afstrømningsforholdene o. s. v. i det paagældende Omraade for 
at kunne udarbejde et rigtigt Projekt.

Hedeselskabet paabegyndte disse Undersøgelser vedrørende 
systematiske Vandføringsmaalinger i 1917. Undersøgelserne gaar 
ud paa at bestemme, hvor stor en Del af Nedbøren, der finder 
Afløb gennem vore Vandløb, hvilket Arbejde formentlig er af
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fundamental Betydning for Grundforbedringsvirksomheden, idet 
det danner Grundlaget for Projektering af Vandløbsreguleringer, 
Dræningsarbejder, Inddigninger og kunstige Afvandinger. Under
søgelserne er nu efterhaanden sat i godt System, og de hidtil 
indvundne Resultater fremgaar af de Beretninger om Arbejdet, 
som Hedeselskabet udsender. Det er ret betydelige Resultater der 
er opnaaet ved denne forholdsvis lille Bevilling 12000 Kr., og 
det er meget at haabe, at Landbrugsministeriet vil lade sig be
væge til paany at indsætte denne lille Bevilling paa Finanslov
forslaget vedrørende Hedeselskabets Bevillinger. Som nævnt foran 
under min mere indgaaende Omtale af det samlede Grundfor
bedringsarbejde har det ogsaa for teknisk Afdelings Vedkom
mende været nødvendigt at forøge Personalet, saaledes at der 
udover det Personale, der til stadig er beskæftiget ved Afdelingen, 
har været beskæftiget indtil 12 Mand ekstra, hvortil der er mod
taget et ekstraordinært Statstilskud til Afdelingen af 40000 Kr.

Arbejdet under

Mergelafdelingen
har i det forløbne Aar ligeledes været i stærk Udvikling, og 
Mergeltransporten er fortsat i samme Spor som tidligere. Paa 
flyttelige Spor er der til forskellige Selskaber udkørt 763493 m3, 
og paa Lastbil er der udkørt ialt 220290 m3. Der er fra tidligere 
Aar en betydelig Stigning for Udkørsel af Mergel med Lastbiler, 
og der er formentlig ingen Tvivl om, at denne Transportmetode 
efterhaanden vil tage Overhaand, saaledes at Mergel kun i sær
lige Tilfælde vil blive transporteret paa Spor. Ved Biltransporten 
er der den Fordel, at Mergelen fra Graven køres direkte ud paa 
den Mark, hvor den skal anvendes.

Ialt er der paa flyttelige Spor og Lastbiler til forskellige Sel
skaber udkørt 983783 m3 i 1933.

Medens der i 1933 kun blev paabegyndt et Arbejde, hvor 
Mergelen udkørtes paa Spor, blev en Række mindre Arbejder 
paabegyndt med Biltransport. De fleste af disse Mergelselskaber 
var stiftet inden Udgangen af 1932 og havde planlagt at faa Ar
bejdet i Gang tidligt i 1933. I disse Selskabers Vedtægter var som 
ved tidligere Selskaber indsat Bestemmelser om solidarisk Ansvar. 
Fra Ministeriets Side stilledes der imidlertid Krav om, at denne 
Bestemmelse skulde udgaa, og der er derfor intet tilbage af disse 
Vegtægter, der paa delte Punkt minder om Vedtægter før Lov 
Nr. 136/1929 blev vedtaget. De tidligere Vedtægters Ordlyd an- 
gaaende de solidariske Forpligtelser og de dertil knyttede Be
stemmelser, der tog Sigte paa, at Ejendommen skulde betale den
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Mergel, der var den tilført, har gennem Aarene været under
kastet adskillige Ændringer, og Forhandlingerne herom har ofte 
paa Møderne været langvarige. Der er nu fornylig vedtaget et nyt 
Tillæg til Lov om Begunstigelse for Mergelselskaber, hvorefter 
Fortrinsretten ogsaa udstrækkes til at omfatte ældre Mergelsel
skaber. Foreningen De danske Mergelbaner har her udført et 
stort Arbejde, som sikkert vil vise sig at være til Gavn for de 
mange ældre Mergelselskaber rundt i Landet, som ikke tidligere 
var inde under Bestemmelserne om Fortrinsretten. At komme 
nærmere ind paa disse Forhold vil dog føre for vidt her.

Af de Mergelselskaber, der er paabegyndt i 1933 kan nævnes:
Stamp Mergelselskab: Oplandet for dette Selskab omfatter 

den væsentligste Del af Egnen mellem Kolding-Vejle og Egtved. 
Det er tidligere gentagne Gange forsøgt at samle denne Egn 
til Gennemførelse af Merglingsarbejdet, men først nu er det 
lykkedes.

Værum og Omegns Mergelselskab, der omfatter Egnen fra 
Randers i Syd til Hadsten. Dette Selskab aftager Gødningskalk i 
Bil fra Lejet i Spentrup Nord for Randers, og der er saaledes 
Tale om en meget lang Køreafstand, ca. 28 km.

Kalø-Knebelvig Mergelselskab omfatter hele det bakkede Ter
ræn paa Mols, Helgenæs m. v.

Søvind og Aas Mergelselskaber omfatter det væsentlige af Op
landet Nord for Horsens Fjord, medens en stor Del af Egnen Syd 
for denne forsynes med Mergel fra Kokkedal.

Paa Trafikbanerne er udkørt fra Lejerne ved Damhusaa, 
Klaabygaard, Roager, Lervang, Vingsted, Kølsen og Søvind. Der 
er udkørt ca. 28000 Vognladninger å 10000 kg. Hovedmassen af 
Mergelen er transporleret gennem Haderslev Amtsbaner, dels paa 
Banerne og dels paa transportabelt Spor, og det kan saaledes 
nævnes, at der for indeværende Aar af Haderslev Amtsbaner er 
opgivet en Transport af 19000 Vognladninger Mergel.

Da det paa Finansloven opførte Beløb til Lettelse af Mergel- 
og Kalktransport langt fra var i Stand til at imødekomme de 
indgaaede Andragender om Tilskud, blev det nødvendigt at ned
sætte Vogladningstallet væsentligt tor de Selskaber, der søgte Til
skud til Transport af de store Mergelmængder, og endvidere be
stemte Ministeriet, at Miniumsfragten skulde forhøjes fra 7 Kr. 
til 12 Kr. pr. 10000 kg Mergel, en Ordning, der bevirkede nogen 
Nedgang i Transporten.

I de forløbne Aar har der fra alle Egne af Landet været 
stillet Krav om Undersøgelse af Mergellejer og Eftersøgning efter 
Mergel, og i mange Tilfælde har Undersøgelsen paavist Tilstede
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værelse af Mergel af en saadan Kvalitet og saaledes beliggende, 
at der med Fordel kan tages fat paa Udnyttelsen.

M. H. t. en mere detailleret Beskrivelse af de store Mergel
arbejder vil jeg henvise til Afdelingsleder Olesens Beretning om 
Mergelarbejdet i 1933 i Hedeselskabets Tidsskrift Nr. 1/1934.

Som nævnt i Indledningen til min Beretning nedsatte Land
brugsministeren den 24. August 1933 et Udvalg, som skulde frem
komme med Forslag til Omordning af Statstilskudet til Transport 
af Mergel. Efter lange og trange Forhandlinger enedes Udvalget 
om et Udkast til nye Regler for Statskassens Tilskud til Trans
port af Mergel og Gødningskalk, hvorefter det staar aabent for 
Beboere af mergelfattige Egne i hele Landet at indsøge Tilskud

X

Midt i Billedet ses, hvorledes et at de unge Lærketræer i 
Forsøgsteltet har faaet Stammen afbarket ved „Fejning".

til Transport af Mergel (og Kalk), naar Mergelen eller Kalken 
anvendes som Jordforbedringsmiddel, og der er Trang til den 
Mergel, hvortil der søges Tilskud. Udtrykket „magre1' Egne er 
saaledes bortfaldet i de nye Regler. Men det er gjort til en Be
tingelse, at Andragendet om Tilskud skal være bilagt Oplysnin
ger om Ejendommens Størrelse og Kalktrangen. Kalktrangen skal 
fremgaa af Undersøgelser, der er foretaget gennem Landbo- eller 
Husmandsforeninger eller Hedeselskabet eller af Sagkyndige, der 
er godkendte af Udvalget. Endvidere kan der ydes Tilskud 
til Transport paa Lastbil eller flyttelige Spor efter nærmere 
Regler, og endelig ændres Reglerne for Tilskudets Størrelse 
en Del.

Afdelingen for Undersøgelser og Forsøg 
har i 1933 i Samarbejde med 7 Landboforeninger fuldført syste
matiske Grundforbedringsundersøgelser i 15 Sogne eller Byom-
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raader med 17756 ha Ager og Eng. De undersøgte Omraader 
fordeler sig med 12 i Odense Amt, 2 i Svendborg og 1 i Præstø 
Amt, medens der ikke har været Undersøgelser af denne Art i 
Jylland. Fra de nævnte Omraader er der udtaget 6802 Jordprøver 
til Kalktrangsundersøgelse. Der er undersøgt 299 Mergel lejer. Ved 
Kortlægning af Fugtighedsforholdene blev 885 ha eller 5 % be
tegnet som vaad og 2000 ha eller 11 o/o som kold Jord. De vaade 
Arealer er overvejende Enge og Moser, medens den kolde Jord 
i Regelen bestaar af Agermark. De systematiske Sogneundersøgel
ser i hele Landet har herefter omfattet 509000 ha Ager og Eng 
eller 16 o/o af Landbrugsarealet. Afdelingen har endvidere i nogle 
Tilfælde i Samarbejde med eller efter Anmodning af den sted
lige Landboforening foretaget Kalktrangsundersøgelser med Ud
arbejdelse af Merglingsplaner for 771 Ejendomme med 16664 ha, 
hvorfra udtoges 9546 Jordprøver til Undersøgelse i Laboratoriet. 
Disse Undersøgelser udføres nu ofte paa Initiativ af nystiftede 
Mergelselskaber og har haft stor Udbredelse, særlig i Holbæk- 
egnen, paa Mols, i Mørke og Omegn, i Smidstrup ved Vejle, i 
Vonsild Sogn ved Kolding samt i Sognene Rabsted og Agerskov 
i Sønderjylland. I disse Omraader er Mergling paabegyndt eller 
forberedt ved stedlige Mergelselskaber. For Statens Jordlovs- 
udvalg er undersøgt 36 Ejendomme eller Arealer i Sønderjylland, 
omfattende 812 ha.

Det er et betydeligt Fremskridt, at Mergelselskaberne i 
stigende Tal faar Kalktrangsundersøgelser udført for deres Med
lemmer. Dette skyldes for det første, at Landmændene mere end 
tidligere lægger Vægt paa at faa Kalktrangen paavist inden der 
mergles, idet Forsøg og Iagttagelser har vist, at for rigelig Kalk
tilførsel kan fremkalde Plantesygdomme, som Lyspletsyge og Gul- 
spidssyge, der nedsætter Udbyttet betydeligt, og dernæst at Land
væsenskommissioner, der behandler Merglingsprojekter i Henhold 
til Lov af 1. Juni 1929, hvorefter der kan gives Fortrinsret for 
Mergellaanene, nu ofte forlanger Kalktrangsundersøgelser udført, 
forinden der afsiges Kendelse om Merglingens Udførelse. Spørgs- 
maalet om Merglingens Økonomi er derved kommen stærkere i 
Forgrunden.

I denne Forbindelse har det Interesse, at der i det af Land
brugsministeriet nedsatte Udvalg, som omtalt, er udarbejdet nye 
Regler for Fordelingen af Statstilskudet til Fordeling af Transport 
af Mergel og Kalk, hvorefter Tilskud kun ydes paa Retingelse af, 
at vedkommende Egn er fattig paa Mergel og Kalkaflejringer, 
og at Arealerne, hvortil der ønskes Mergel transporteret med 
Mergeltilskud, er kalktrængende. De nye Regler vil altsaa med
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føre, at der fremtidig udkræves Kalktrangsundersøgelser for alle 
Arealer, hvortil der søges Fragttilskud til Mergeltransport. Det 
bliver herefter Opgaven at tilrettelægge dette Arbejde saaledes, 
at Grundlaget for Tilskudets Fordeling bliver tilstrækkelig solid, 
samtidig med, at den enkelte Mergelmodtager for en rimelig 
Udgift faar Rede paa, hvor meget Mergel, han har Brug for.

Afdelingen har endvidere i Lighed med tidligere Aar med
virket ved Tilsyn og Bearbejdning af Materialet fra Landbofor
eningernes Kalkforsøg, der ligesom i 1929 viste betydelige posi
tive Udslag for Kalktilførsel, men tillige i adskillige Tilfælde 
stor Skadevirkning i Runkelroer, hvor der er tilført store Mængder 
Kalk. Disse Skadevirkninger skyldes stærke Angreb af Tørforraad- 
nelse især paa Sandjord. I enkelte Forsøg blev Angrebene af 
Kaalbroksvamp i Kaalroer stærkt aftagende ved stigende Kalk- 
mængde.

Disse Forsøg har sammen med Statens og Hedebrugets Forsøg 
haft meget stor Betydning for Hedeselskabets Virksomhed ved 
at angive visse Hovedretningslinier for Merglingen.

Det tidligere Dræningsforsøg i Kvorning har i Overensstem
melse med tidligere Aars Resultater vist, at Dræningen har be
virket en betydelig Udbyttestigning, nemlig om ved 35 °/0 i 
Forhold til udrænet Jord, medens Udbyttet for stærkere og svagere 
Dræning i Hovedsagen var det samme. Afgrøden var Hø af 
fortrinlig Kvalitet og gav et stort Udbytte.

Foruden dette Forsøg har Hedeselskabet et Afvandingsforsøg 
paa Lavmose og et Forsøg paa Sandjord, der har til Formaal at 
konstatere Grundvandstandshøjden ved Dræning med 20 og 40 
Meters Afstand og sammenligne med Vandstandshøjden paa 
udrænet Jord.

Det er Hensigten at anlægge endnu et Dræningsforsøg, 
dersom det lykkes at finde egnet Areal, idet de hidtidige Resul
tater i høj Grad opfordrer til at fortsætte disse Undersøgelser.

Kalktrangsundeisøgelserne, der jo nu kan siges at være ob
ligatoriske, har i høj Grad forøget Arbejdet i Laboratoriet, og 
Antallet af Mergelanalyser er steget fra 1026 i 1932 til 2000 i 1933 
og Kalktrangsundersøgelserne fra 4000 til 15000. Kalkbehovbe- 
stemmelserne er steget fra 154 til 326 og andre Analyser fra 59 
til 76. Tørveanalyserne er dog udført i mindre Omfang end tid
ligere.

Samtidig er Analyseindtægten steget ret betydeligt, nemlig 
fra 4524 Kr. i 1932 til nu 8849 Kr.

Arbejdet vedrørende Udarbejdelse af et Kartotek over Land
væsenskommissionskendelser er fortsat ved Kaptajn Prytz, der
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tillige har bistaaet Yildmosekommissionen med Observationer i 
St. Vildmose vedrørende Vandstanden i Afløbene og Tørvens 
Sammensynken.

Naar denne Beretning er blevet noget lang, skyldes det de 
mange forskellige og store Arbejder, Hedeselskabet i det forløbne 
Aar har deltaget i, men der er kun Grund til at glæde sig over 
denne Udvikling og de store Krav. der er blevet stillet til Hede
selskabet, og jeg haaber, at d’Herrer nu har faaet et fyldigt 
Indtryk af Hedeselskabets omfattende Virksomhed i det forløbne 
Aar.

Forhandlingen.
Fhv. Direktør Dalgas ønskede nærmere Oplysninger vedrø

rende Planerne om Nyplantning ved Hjælp af arbejdsløse.
Hofjægermester Neergaard, Tirsbæk, omtalte Stormskaderne 

og ønskede at vide, om Hedeselskabet havde draget særlige Er
faringer som Følge af Stormen den 8. Februar.

Formanden bemærkede til Direktør Dalgas, at Opmærksom
heden var henvendt paa Sagen, og at der var indledet Forhand
linger, men ikke saadan, at man kunde gaa i Detaljer.

Direktør Flensborg: Stormen har hærget mest, hvor der er 
gennemhugget i de sidste Aar, og det er gaaet haardest ud over 
de Skove, hvor der er hugget for stærkt. De Skove, hvor der er 
hugget nogenlunde stærkt igennem over en længere Aarrække, er 
ikke væltet, men her er Træerne knækket over. Det er sikkert 
rigtigt, at Bestanden ikke maa staa fortæt i Ungdommen. Man maa 
ind paa at hugge lidt og tidt, hvorved Træerne bliver vindstærke. 
En Storm som denne i Februar, tror jeg dog, intet kunde staa 
imod. En medvirkende Aarsag til det store Fald var sikkert det 
store Kogleaar i Fjor samt en Snestorm, da Orkanen var paa sit 
højeste.

Proprietær Sørensen, Vestervig, vilde gøre opmærksom paa, 
at det danske Tømmer havde en Fordel ved, at det fremkom i 
fuldkantet Tilstand.

Direktør Flensborg: De danske Arkitekter forlanger fuldkantet 
Træ. Det runde Træ er imidlertid fuldt saa stærkt.

Direktør Dalgas: Ved De samvirkende Plantningsforeningers 
Aarsmøde i Varde den 8. Juni gav Direktør Flensborg Meddelelse 
om, at Hedeselskabets Bestyrelse bl. a. i Arbejdsløshedsraadet vilde 
fremføre Forslag om Indkøb og Beplantning af Arealer ved ar
bejdsløse. Jeg antog dette kom frem i Dag.

Sagen er altsaa under foretøbig Overvejelse — formentlig paa 
Grundlag af Direktør Flensborgs Artikel i Marts-Hæftet af Hede
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selskabets Tidsskrift d. A., hvorefter der med arbejdsløse tænkes 
udført Naaletræskulturer efter Kulegravning af Hede, f. Eks paa 
100 ha med Udgift 267000 Kr. eller 2670 Kr. pr. ha.

Idet 300 å 400 Kr. ellers er Maksimum for saadanne Kulturer 
pr. ha, tænkes der altsaa ofret grumme meget paa Opgaven: at 
skaffe de arbejdsløse Arbejde i Plantagerne.

Jeg vil da henstille, at slige Arbejder kombineres med Kolo
nisation, saaledes at de arbejdsløse efterhaanden kunne blive Ko
lonister paa Pladsen.

Dette vil gavne Foretagendet paa mange Maader. Den inter
esserede arbejdsløse — og heraf er der mange — vil gaa til Ar
bejdet med større Lyst, og alene det, at Arbejderen ved en saa- 
dan Kombination kan arbejde med eget Hjem for Øje, vil føre 
til større Økonomi, ligesom hele Anlæget nødvendigvis maa faa 
et saa økonomisk Præg som muligt for at faa Livskraft.

Efter Verdenskrigen søgte og fik Hedeselskabet Bevillinger 
til Plantningsarbejder ved arbejdsløse — heraf 250000 Kr. til 
Kommuneplantager, der fik 3/4 af Udgiften i Tilskud.

Da Arbejdet straks skulde paabegyndes, blev der ikke Tid 
til Udluftning ved forudgaaende Pløjning af Heden, og der gra
vedes og plantedes da i raa Hede, væsentlig Blanding af Gran og 
Bjergfyr i kulegravede Bender. Men Arbejdet blev uforholdsmæs
sig dyrt, og Granerne, plantede i den raa Hede, stagnerede — 
ganske som tidligere —, selv om de efterhaanden hjælpes frem 
af Bjergfyrren. Tillige kom der ofte Sandknog. Nu maa der — 
ikke mindst med Kolonisation for Øje — formentlig tages fat ef
ter noget ændrede Principper og da helst saaledes, at Udbytte 
indtræder ret hurtigt.

Er der Plads til flere Mennesker i Midt- og Vestjylland. Ja! 
Kan der skaffes nyt produktivt Arbejde, navnlig Havearbejde. 
Arbejde kan let skaffes, men produktivt Arbejde?

Taleren omtalte forskellige Kulturarbejder og Arbejdsmaader, 
hvorigennem Haandarbejde formentlig kunde blive produktivt og 
ret hurtigt give Udbytte, — samt fortsatte saaledes:

Spørgsmaalet om Kolonisation staar jo paa Dagsordenen.
Og ved Siden af det eventuelle Forsøg med Kolonister i Syd

amerika er der formentlig Anledning til Forsøg i Midt- og Vest
jylland, som jeg tror vil kunne give ganske tilfredsstillende 
Besultater, efter nærmere Overvejelse og Undersøgelse af Kolo- 
nisationsspørgsmaalet, omfattende saavel Skovbrug som Landbrug 
og Havebrug bl. a., idet en Del af Arealet maa opdyrkes til Ko
lonisterne. Det enkelte Areal maa næppe være under 500 Tdr. Ld.

Det vil utvivlsomt have sin Betydning, at Hedeselskabet tager 
Initiativet hertil.
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Jeg tillader mig da at henstille dette til Repræsentantskabets 
og Bestyrelsens Overvejelse, saaledes at Bevilling eventuelt søges 
„til Indkøb og Beplantning af Arealer ved arbejdsløse med Kolo
nisation for Øje.“

Formanden takkede for Direktør Dalgas’ Udtalelser, idet han 
omtalte, at Sagen, som nævnt, er under Forberedelse. Spørgs- 
maalet om Frugttræer i Plantagerne er paa Forsøgsstadiet endnu, 
og man skal være forsigtig med at tage for store Skridt.

Godsejer Branth, Sødringholm, kritiserede Princippet med at 
hugge hver andet Træ i hver anden Række. Det burde i Stedet 
være efter Princippet: Brug dog din Forstand, Mand!, saaledes 
at det ikke var de bedste Træer, der blev hugget bort.

W

Departementschef Wilcke og Amtmand Knud Valløe i Sam
tale under Udflugten.

Direktør Flensborg: Gennemhugningen i de store Plantager 
er vanskelig. I de store Komplekser kan den nødvendige tidlige 
Udtynding i de meget unge Bevoksninger ikke gennemføres, og 
da vi ikke overalt har de prøvede gamle Skovarbejdere, er det 
nødvendigt at gaa efter et bestemt System. Det har ogsaa vist 
gode Resultater.

Statsskovrider KierkgaardPalsgaard, mente, at hvis man skal 
bevare og forny Hedeplantagerne, skal man være forsigtig med 
Anvendelsen af Sitkagran. M. H. t. Kolonier paa Heden advarede 
han mod at tage de Arealer ind, der var udlagt til Skov. Dels 
vilde man ikke faa de arronderede Skove, der var planlagt, og 
dels vilde der være en betydelig Brandfare for de Kolonister, 
der anbragtes rundt i Plantagerne.

Folketingsmand Nørskov glædede sig over den interessante 
Diskussion om Kolonisation. Det var værd at undersøge, om der 
ikke var Grund til at kolonisere herhjemme, før der tænktes paa
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Kolonisation i Argentina. Det er en sund Tanke at kombinere 
Plantning og Kolonisation. „Hedebruget* vil gerne være med til 
Samarbejde for denne Sag.

Formanden takkede.
Forstander Petersen, Dalum, ønskede mere forretningsmæssige 

Metoder og Reklame for Savværkerne. Var det ikke en Opgave 
ogsaa at tage Fabrikation af Frugthuse op?

Formanden: Vi kan foreløbigt sælge, hvad vi kan producere.
Professor Menlz ønskede oplyst, om Hedeselskabet deltog i 

Udstillingerne i Haderslev og Holstebro.
Formanden: Vi deltog i Aalborg og skal til Efteraaret deltage 

i en Udstilling i Forum. Vi har ikke kunnet overkomme mere.
Godsejer Branth udtalte sin Glæde over, at Læ- og Hegns

plantningen skred saa godt frem, og haabede, at Princippet om 
nu at lade de store Arealer med Plantager ligge, ikke var forladt?

Formanden: Det gælder nu først og fremmest om den rigtige 
Udnyttelse og Fornyelse af de Plantager, der er. Men Arbejds
løsheden har bragt Planerne om nye Plantager paa Dagsordenen 
igen, og de vil blive løst, som Forholdene kræver det.

Beretningerne godkendtes.

Regnskabet.
Direktør Flensborg forelagde det reviderede Regnskab for 

1933—34 under Henvisning til det udsendte Regnskabshæfte.
For Hedeselskabets egne Midler for det nu afsluttede Regn- 

skabsaar var der budgetteret Balance, men der blev i Stedet et 
Overskud paa 6907 Kr. 27 Øre, idet den samlede Indtægt blev 
307,128 Kr. 20 Øre, medens den samlede Udgift blev 300,220 Kr. 
93 Øre, hvorefter der overføres til Regnskabet for 1934—35 en 
Beholdning paa 6907 Kr. 27 Øre.

For Statsmidlerne var der ligeledes budgetteret Balance, men 
paa Regnskabet blev der i Stedet et Overskud paa 1197 Kr. 
93 Øre, idet den samlede Indtægt blev 1080775 Kr. 85 Øre, og 
den samlede Udgift blev 1079677 Kr. 92 Øre, hvorefter der over
føres nævnte Overskud til Regnskabsaaret 1934—35.

Regnskabet godkendtes.

Pensioner og Nyudnævnelser.
Under Forudsætning af Repræsentantskabets Approbation har 

Bestyrelsen vedtaget følgende:
l) at der fra 1. Maj d. A. tilstaas Distriktbestyrer Gisselbæks Enke,

Fru Marie Gisselbæk, en Pension svarende til den Pension en Statstje
nestemands Enke vilde faa efter en Tjenestemand i tilsvarende Løn
ningsklasse.
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Fru Gisselbæks Grundpension bliver herefter 1920 Kr. om Aaret, 
hvortil kommer Reguleringstillæg efter de til enhver Tid for Hedesel
skabets Tjenestemænd gældende Regler.

Til Hjælp til denne Pensionering havde Distriktsbestyner Gisselbæk 
i Forsørgelseskassen paa sin Konto indestaaende ca. 14110 Kr., hvilket 
Beløb Fruen ønsker udbetalt i Henhold til Forsørgelseskassens Vedtægter 
§ 5. For Beløbet 14110 Kr. fradrages da i Fruens Grundpension 834 
Kr. om Aaret svarende til den Livrente, der i Statsanstalten for Livs
forsikring kunde købes ved Indbetaling een Gang for alle af disse 14110 Kr.

Det foreslaas herefter, at der af Hedeselskabet ydes Fru Gisselbæk 
en aarlig Understøttelse af 1086 Kr., hvortil kommer det ovennævnte 
Tillæg, samt at der tilstaas Fru Gisselbæk, der har to Børn under 18 
Aar, et Børnetillæg paa 330 Kr. om Aaret, saalænge begge de to Børn 
er under 18 Aar; naar den ældste fylder 18 Aar, nedskrives denne 
Understøttelse til 180 Kr. om Aaret.

2) at der fra 1. Juli tilstaas Portner Mikkelsens Enke, Fru Anna Mariane 
Mikkelsen, en Pension svarende til den Pension en Statstjenestemands 
Enke vilde faa efter en Tjenestemand i tilsvarende Lønningsklasse.

Fru Mikkelsens Grundpension bliver herefter 840 Kr. om Aaret, 
hvortil kommer Reguleringstillæg efter de til enhver Tid for Hedesel
skabets Tjenestemænd gældende Regler.

Til Hjælp til denne Pensionering havde Portner Mikkelsen inde
staaende paa sin Konto i Forsørgelseskassen ca, 8480 Kr., hvilket 
Beløb Fru Mikkelsen ønsker anvendt til Køb af en Livrente. For Belø
bet 8480 Kr. fradrages da i Fruens Grundpension 696 Kr. om Aaret 
svarende til den Livrente, der i Statsanstalten for Livsforsikring kan 
købes ved Indbetaling een Gang for alle af de nævnte 8480 Kr.

Fru Mikkelsens Pension fra Hedeselskabet bliver herefter 144 Kr. 
om Aaret, hvortil kommer sædvanligt Reguleringstillæg.

3) at der fra I. Marts 1934 tilstaas fhv. Plantør Søren Jensens Enke, 
Fru Marie Jensen, en Understøttelse fra Hedeselskabet svarende til det 
halve af Plantør Jensens Understøttelse.

Fru Jensen faar herefter 350 Kr. om Aaret, hvortil kommer Re
guleringstillæg svarende til Grundpensionen efter de til enhver Tid for 
Hedeselskabets Tjenestemænd gældende Regler.

Bestyrelsen foreslaar endvidere:
4) at Kontorfuldmægtig E. G. Jensen, der fra Vio 1930 har assisteret 

Kassereren paa Hovedkontoret i Viborg fra 1ji 1934 fastansættes som 
Kontorfuldmægtig med Tjeneste som hidtil ved Hovedkontoret og med 
Løn efter Lønregulativets Klasse 5, 3000 Kr. om Aaret stigende hvert 
3. Aar med 300 Kr. til 4200 Kr. + det dertil svarende sædvanlige 
Reguleringstillæg, samt at Ancienniteten regnes fra 1. Oktober 1930.
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5) at Skovrider II C F. Jensen fra 1. April 1935 udnævnes til Skovrider 
I med Løn efter Lønregulativets Klasse 2, 6000 Kr. om Aaret stigende 
hvert 3. Aar med 600 Kr. til 7200 Kr. det dertil svarende sæd
vanlige Reguleringstillæg. Skovrideren bestyrer som hidtil 9, Plantage- 
distrikt med Domicil i Hurup, men er, naar Bestyrelsen ønsker det, 
pligtig til at overtage et større eller andet Distrikt

6) at Skovrider II Fr. Piper fra 1. April 1935 udnævnes til Skovrider I 
med Løn efter Lønregulativets Klasse 2, 6000 Kr. om Aaret stigende 
hvert 3. Aar med 600 Kr. til 7200 Kr. + det dertil svarende sæd
vanlige Reguleringstillæg. Skovrideren gør som hidtil Tjeneste paa 
Hovedkontoret og bestyrer desuden Hedeselskabets 4. Plantagedistrikt 
med Domicil i Viborg, men skal, om Bestyrelsen ønsker det, være 
pligtig til at overtage et andet Distrikt med et andet Domicil

7) at Forstkandidat Fr. Aaskov, der fra 1/4 1933 har assisteret Skovrideren 
i 7. Plantagedistrikt med Domicil i Vorbasse, fra x/4 1934 fastansættes 
som Forstassistent I med Tjeneste som hidtil og med Løn efter Løn
regulativets Klasse 5, 3000 Kr. om Aaret stigende hvert 3. Aar med 
300 Kr. til 4200 Kr. + det dertil svarende sædvanlige Reguleriugstillæg, 
samt at Ancienniteten regnes fra l/4 1933.

8) at Forstkandidat C. G. Bech, der fra 15. Maj 1933 har assisteret paa 
Hovedkontoret i Viborg, fra 1/4 1934 fastansættes som Forstassistent I 
med Tjeneste ved Hovedkontoret med Løn efter Lønregulativets Klasse 5, 
3000 Kr. om Aaret, stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. til 4200 Kr. 
+ det dertil svarende sædvanlige Reguleringstillæg, samt at Ancienni
teten regnes fra x/4 1933.

9) at Landbrugskandidat K. M. Pedersen fra 1. April d. A. udnævnes til 
Distriktsbestyrer II med Løn efter Lønregulativets Klasse 3, 5040 Kr. 
om Aaret, stigende hvert 3. Aar med 360 Kr. til 5760 Kr. det der
til svarende Reguleringstillæg. Distriktsbestyreren faar Domicil i Her
ning og overtager Distriktsbestyrer Gisselbæks Virksomhed som Distrikts
bestyrer for Hedeselskabets Mosedistrikt III.

10) at Landbrugskandidat J. M. Jakobsen, Nykøbing F., fra 1/4 1934 fast
ansættes som Moseassistent I med Løn efter Lønregulativets Klasse 5, 
3000 Kr. om Aaret, stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. til 4200 Kr. 
+ det dertil svarende Reguleriugstillæg og med Anciennitet fra 1/4 1925.

Det foreslaas, at Hr. Jakobsen indtil videre beholder sit nuværende 
midlertidige Bestillingstillæg paa 600 Kr., saaledes at hans Løn pr. 1/i 
1934 ialt bliver 4500 Kr. om Aaret.

11) at Konstruktør Holger Nielsen fra 1/4 1934 fastansættes som Konstruk
tør II i Viborg med Løn efter Lønregulativets Klasse 5, 3000 Kr. om 
Aaret, stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. til 4200 Kr. + det dertil 
svarende Reguleringstillæg og med Anciennitet fra 1/4 1928. 
Forslagene vedloges.
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Budget for det løbende Regnskabsaar 1934—35 
for Hedeselskabets egne Midler.

Direktør Flensborg forelagde Budgettet. Den samlede Indtægt 
ansloges til 284195 Kr. og Udgiften til 277285 Kr., saaledes at der 
forventes et Overskud paa 6910 Kr.

Budgettet godkendtes.

Foreløbigt Budget for det kommende Regnskabsaar 1935—36 
for Hedeselskabets egne Midler.

Direktør Flensborg forelagde Budgettet, der balancerede med 
280995 Kr. og udviste et Overskud paa 6910 Kr.

Ogsaa dette Budget godkendtes.

Budget for 1934—35 og foreløbigt Budget for 1935—36 
for Statsmidlerne.

Direktør Flensborg forelagde Budgetterne, der balancerede 
med henholdsvis 1070232 Kr. og 811875 Kr.

Begge Budgetter godkendtes.

Dermed sluttede det aabne Møde og efter Frokosten toges 
for lukkede Døre fat paa endnu en Række Spørgsmaal.

Valg af to Repræsentanter i Henhold til Vedtægtens § 6, 1. Stk.
Der er to vakante Numre.
Valgt blev Gaardejer Levring, Vælh pr. Langaa, og Proprietær 

Martin Sørensen, Pelerslund, Øster Assets.
Endvidere vedtoges det at udsætte Suppleringsvalgene til det 

ordinære Valg.

Valg af to Medlemmer og en Suppleant til Kasse- og Regnskabsudval
get. Apoteker Strøyberg er afgaaet ved Døden og Godsejer Pontoppidan 
afgaar efter Tur. Suppleanten, Dommer Esmann, er ligeledes afgaaet

ved Døden.
Godsejer Pontoppidan blev genvalgt og Folketingsmand Nørskov 

nyvalgt til Medlemmer af Kasse- og Regnskabsudvalget. Godsejer 
Kieldsen, Lgnderupgaard, blev nyvalgt som Suppleant.

Valg af et Medlem til Bestyrelsen i Stedet for Proprietær Fr. Momsen, 
som er afgaaet ved Døden.

Godsejer C. C. Branth blev nyvalgt til Medlem af Bestyrelsen.

Valg af en Repræsentant, der i Tilfælde af Afgang blandt de af Repræ
sentantskabet valgte 3 Medlemmer af Bestyrelsen, indtræder i den af- 

gaaedes Sted som Suppleant i Bestyrelsen indtil næste Aarsmøde.
Godsejer Pontoppidan afgaar efter Tur.
Godsejer Kieldsen blev nyvalgt til Suppleant.
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Valg af et Medlem til Bestyrelsen for Tidsrummet til Aars mødet 1937 
Hofjægermester Chr. Liittichau afgaar efter Tur.

Hofjægermester Liittichau blev genvalgt med Akklamation.

Stedet for næste Aarsmøde.
København blev valgt til Mødested for Aarsmødet 1935.

Valg af Formand for Repræsentantskabet.
Hofjægermester Mourier-Petersen blev genvalgt med Akklamation.

Valg af Næstformand for Repræsentantskabet.
Godsejer Kieldsen blev nyvalgt til Næstformand.

Eventuelt.
Amlsraadsmedlem Nielsen, Langholt, foreslog at rejse en Sten 

for Sagfører Olesen i Hammer Bakker og sende Bidrag til Over
retssagfører Hasselbalch, Aalborg.

Mødet hævet.

Aarsmødets første Dag sluttede med en fornøjelig Middag 
paa Skyttehuset.

Den følgende Dag foretoges en Biludflugt til Vejle Vesteregn 
under Ledelse af Skovrider J. Holt med Afslutningsfrokost i Grind
sted.

NYE REGLER FOR STATSKASSENS TILSKUD TIL 
TRANSPORT AF MERGEL OG GØDNINGSKALK.

Under 24. August 1933 nedsatte Landbrugsministeriet et Ud
valg til at undersøge Spørgsmaalet om Betimeligheden af Æn
dringer i Reglerne for Statskassens Tilskud til Transport af Mergel 
og Gødningskalk.

Paa Grundlag af Udvalgets Indstilling har Landbrugsministe
riet fastsat følgende

Regler
for

Statskassens Tilskud til Transport af Mergel og Gødningskalk.
Fra og med Finansaaret 1935—36.

Ved Mergel forstaas ker en kalkholdig, naturlig Jordblanding, derimod 
ikke ren Kalk eller Kalk, der alene er forurenet (opblandet) med andre 
Bestanddele end Sand og Ler.

§ 2.
Tilskud til Transport paa Trafikbanerne.
Adgang til at erholde Tilskud staar aaben for Beboere af mergel(kalk)-
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fattige Egne og Ejendomme i hele Landet paa Betingelse af, at Mergelen 
(Kalken) anvendes som Jordforbedringsmiddel, og at der er Trang til den 
Mergel (Kalk), hvortil der søges Tilskud.

Tilskud ydes kun, hvis Mergelen (Kalken) ikke til rimelig Pris kan 
fremskaffes fra lokale Lejer.

De Foreninger eller enkelte Beboere, som ønsker Mergel (Kalk) trans
porteret med Tilskud fra Statskassen, skal indsende Andragende derom til 
Det Danske Hedeselskab, Viborg, enten direkte eller gennem dets Under
afdelinger, inden 1. November (for det kommende Finansaar), indeholdende 
Oplysninger om Modtagerens Navn, Antal Vognladninger og disses Vægt 
samt om Leverandøren og Modtagelsesstationens Navn. Blanketter til Andra
gender faas paa Hedeselskabets Kontor i Viborg.

Andragendet skal for hver enkelt Modtager være bilagt Oplysninger 
om Ejendommens (Arealets) Størrelse og Kalktrang. Kalktrangen skal frem- 
gaa af Undersøgelser, der er foretaget gennem Landbo- eller Husmandsfor
eningerne eller Hedeselskabet eller af Sagkyndige, og som er godkendt af 
nedennævnte Udvalg.

For Foreninger andrager Formanden. Andragendet maa i dette Tilfælde 
ledsages af et Dokument — Foreningens Love eller en Erklæring fra 
samtlige Deltagere i Indkøbet — der udviser, dels at Andrageren er 
berettiget til at kvittere for Tilskudet, dels at Deltagerne i Indkøbet er 
kendt med de gældende Regler.

Hedeselskabet er berettiget til at gøre Ydelsen af Tilskud afhængig af, 
at Andragerne danner en Mergel(Kalk-)forening eller slutter sig til en be- 
staaende Forening, dog under Appel til Udvalget.

§ 3.
Afgørelsen af, hvorvidt en Egn eller Ejendom kan betragtes som 

„mergel(kalk-)fattig“, træffes af Hedeselskabet under Appel til Udvalget.

§ 4.
Mergelen (Kalken) skal tages fra et af Hedeselskabet — under Appel 

til Udvalget — anerkendt Mergelleje (Kalkleje).
Naar en Ejer eller Bruger af et Mergelleje (Kalkleje) ønsker saadan 

Anerkendelse, indsendes Anmodning derom til Hedeselskabet, der da lader 
Lejet undersøge og eventuelt opretter Overenskomst om, hvorledes Mergelen 
(Kalken) skal tages og leveres, hvorledes Kontrol skal føres med Beskaffen
hed etc.

Enhver Levering skal derefter ske i Overensstemmelse med ovennævnte 
Overenskomst.

For at en Anerkendelse kan faa Virkning for et Finansaar, maa 
Anmodning om Anerkendelse være indsendt til Hedeselskabet inden den for- 
udgaaende 1. November. Anerkendelsen gælder herefter uden ny Anmodning 
for efterfølgende Finansaar, indtil der maatte fremkomme Oplysninger, som 
maatte foranledige Anerkendelsen tilbagetaget.

§ 5.
Tilskud til Transport pr. Lastbil eller flytteligt Spor.'
Tilskud kan ydes til Transport pr. Lastbil eller flytteligt Spor, jfr. 

iøvrigt §§ 2—4.
Til Mergelselskaber, der erholder Rentetilskud, vil dog kun undtagelses

vis kunne ydes Transporttilskud.
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Andragende om saadant Tilskud indsendes til Hedeselskabet, der afgør 
Sagen under Appel til Udvalget.

Andragendet skal for hvert enkelt Medlem være bilagt de i § 2 nævnte 
Oplysninger vedrørende Kalktrang.

Tilskud vil ikke kunde ydes til Transport over kortere Køreafstand end 
4 km for Mergels Vedkommende og 8 km for Kalks Vedkommende. For 
Transport udover disse Afstande kan ydes et Tilskud for Mergel(Kalk-)forsen- 
delser over Afstanden fra 4 (8) km og opefter, dog ikke udover det til
svarende Tilskud til Transport af Mergel (Kalk) over Trafikbaner, jfr. § 6, 
Litra b.

Tilskud til Transport pr. Lastbil eller flytteligt Spor ydes kun, hvor 
Transporten efter Hedeselskabets Skøn — under Appel til nedennævnte 
Udvalg — ikke uden væsentlige Ulemper kan foregaa over Trafikbane.

§ 6.
Tilskudels Fordeling.
a. Ved Mergeltransport vil Fragttilskudet i Reglen være at beregne 

fra nærmeste anerkendte Mergelleje, men Forbrugerne maa tage Mergelen 
fra ethvert anerkendt Leje; kun hvor det nærmeste anerkendte Leje inde
holder forholdsvis lavprocentisk Mergel, kan fuld Fragtgodtgørelse ogsaa 
beregnes fra det nærmeste anerkendte Leje med højprocentisk Mergel. 
Mulige Afvigelser herfra afgøres af Hedeselskabet under Appel til Udvalget.

Ved Kalktransport vil Tilskud i Reglen blive ydet uden Hensyn til 
Leveringsstedet, medmindre Hedeselskabet kan anvise en Vare, der med 
Hensyn til Kvalitet, Pris og (eller) Fragtomkostninger er fordelagtigere for 
Andragerne. I saa Fald beregnes Tilskudet fra denne Vares Leveringsstation 
(-sted), Hedeselskabet kan dog nægte Tilskud til Transport af en Vare, naar 
Kvaliteten eller Kvaliteten i Forhold til Prisen synes for ringe, eller naar 
Transportafstanden i Forhold til Pris og (eller) Kvalitet er for lang. Hede
selskabets Afgørelser kan indankes for Udvalget.

b. Forbrugerne erholder i Tilskud til Transport paa Jernbane, eftersom 
den givne Bevilling tilstrækker, fra 8/10 ned til 5/10 af Forskellen mellem 
Fragten og den Forbrugerne i hvert Fald paahvilende Mindstefragt, som 
for Mergel andrager 6 Kr. pr. 10000 kg og for Kalk 10 Kr. pr. 10000 kg. 
Til Transport paa Baad ydes Halvdelen af nævnte Forskel i Tilskud.

Hvor Transporten af Mergel foregaar paa Privatbane, beregnes Tilskudet 
efter Privatbanernes eller Statsbanernes Takster for tilsvarende Transport
længde, eftersom Privatbanernes eller Statsbanernes Takst er den laveste.

Hvor Transporten af Mergel foregaar paa Privatbane og Statsbane med 
Delingsfragter, beregnes Tilskudet efter Statsbanernes Delingsfragter for den 
paagældende Statsbanestrækning og ved Transporten paa Privatbanen efter 
Statsbanernes Takster for tilsvarende Transportlængde, medmindre Privat
banens Takst er den laveste.

Tilskud til Transport af Gødningskalk beregnes efter de almindeligt 
gældende Takster.

Mulige Afvigelser fra disse Bestemmelser afgøres af Ministeriet efter 
Indstilling af Udvalget.

Tilskudet til Transporten udbetales kun for et saa stort Antal Vogn
ladninger, at det paa Finansloven bevilgede Beløb ikke overskrides.

Fremkommer der Begæring om Tilskud til Transport af et større Antal 
Vognladninger, reduceres Tilskudet:
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1) paa Grundlag af det paa Forslaget til Finansloven opførte Beløb, idet 
der dog tages Hensyn til, om Andragendet vedrører et enkelt Aars 
Mergel(Kalk-)forbrug, eller Andragenet tilsigter at tilføre et Areal hele 
den Mergel(Kalk-)mængde, der tiltrænges indenfor en stærkt begrænset 
Tid,

2) eller (og) ved at de forannævnte Minimumsfragter forhøjes. '
Tilskud efter § 5 nedsættes i samme Forhold som anført for 

Tilskudet til Transporten paa Trafikbanerne.
Meddelelse om Forandringen og dens Omfang tilstilles snarest muligt 

Rekvirenten med fornødent Forbehold overfor det Tilfælde, at der sker 
Forandring i det opførte Beløbs Størrelse ved Finanslovens endelige Ved
tagelse. Sker saadan Forandring, meddeles dette Rekvirenten snarest mulig 
efter Finanslovens Vedtagelse.

§ 7.
Tilskudets Udbetaling.
a. Forsaavidt der opnaas Overenskomst med Jernbaneledelsen, ordnes 

Forholdet saaledes, at Banen til Hedeselskabet indsender Regning paa hele 
Fragtbeløbet. Hedeselskabet opkræver hos Forbrugerne disses Andel af 
Fragten og tilstiller derefter Banen hele Fragtbeløbet.

Kan denne Ordning ikke gennemføres, betaler Modtageren midlertidig 
hele Fragten, udfylder og underskriver en fra Hedeselskabet modtagen 
Kvitterings-Blanket og indsender denne sammen med det (de) originale 
Fragtbrev(e) til Hedeselskabet, som derefter udbetaler Tilskudet.

b. Tilskud efter § 5 udbetales paa Grundlag af Kvitteringer fra 
Mergel(Kalk-)modtagerne. Der skal fremlægges Generalstabskort, hvorpaa 
Merglens (Kalkens) Aflæssested er paaført, og afgives Bevis for, at den 
bestilte Kalkmængde ifølge Opmaaling er leveret.

§ 8.
Det Statstilskud, der stilles til Raadighed til Lettelse af Mergel(Kalk-) 

transport, udbetales til Hedeselskabet, efterhaanden som der er Brug for det, 
og Regnskabet over Anvendelsen indgives til Ministeriet inden 15. Maj for 
det foregaaende Finansaar.

§ 9.
Til at afgive. Indstilling til Ministeriet angaaende Administrationen af 

Bevillinger til Tilskud til Transport af Mergel og Kalk samt iøvrigt andre 
Spørgsmaal Mergel(Kalk-)transporten vedrørende og som Appelinstans ned
sættes af Landbrugsministeriet et Udvalg, der vælges af følgende: Land
brugsministeriet Formanden, Statsbanerne 1 Medlem, Mergelselskaberne 1 
Medlem, De danske Mergelbaner 1 Medlem, De samvirkende danske Landbo
foreninger 2 Medlemmer, De samvirkende danske Husmandsforeninger 2 Med
lemmer og Det danske Hedeselskab 1 Medlem. I Tilfælde af Stemmelighed 
er Formandens Stemme afgørende. Udvalgets Medlemmer erholder Dagpenge 
og Rejsegodtgørelse efter de til enhver Tid for Kommissioner og Udvalg 
fastsatte Regler.

Udgifterne til Administrationen af de heromhandlede Bevillinger udredes 
af disse Bevillinger,

I en meget lang Aarrække er der af Staten ydet Tilskud til 
Transport af Mergel og Gødningskalk, men Tilskudet har hidtil
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været begrænset til magre og mergelfattige Egne og er derfor i 
overvejende Grad ydet til Midt- og Vestjylland. I de nye Regler 
er indført den væsentlige Ændring,fat Tilskud kan ydes til alle 
Egne i hele Landet, naar Egnen er mergel(kalk)fattig, og der er 
Trang til den Mergel, hvortil der søges Tilskud.

Ved Ydelsen af Tilskud har der ikke hidtil været forlangt 
Bevis for, at Ejendommen var kalktrængende. De nye Regler 
fastsætter imidlertid, at Andragendet skal være bilagt Oplysnin
ger om Ejendommens Kalktrang, saaledes at Fragttilskudet ikke 
benyttes til Transport af Mergel til Ejendomme, hvor den ikke 
tiltrænges.

Selv om ogsaa det gennem de senere Aar er gaaet op for 
Landbrugerne, at en Undersøgelse af Kalktrangsforholdene er 
paakrævet, før Mergling finder Sted, foretages denne dog mange 
Steder uden forudgaaende Undersøgelse, og det vil vel nok volde 
nogen Vanskelighed at faa indført som almindelig Regel, at Un
dersøgelse skal foretages, inden Tilskud vil kunne ydes.

Da Andragender om Tilskud skal være indsendt inden 1. No
vember (tidligere 1. Januar) for det kommende Finansaar, er det 
paakrævet, at der sættes fuld Kraft paa Jordbundsundersøgelsen 
paa de Steder, hvor man agter at søge Tilskud for kommende 
Finansaar.

Af andre Bestemmelser kan der være Grund til at fremhæve, 
at de nye Regler aabner Mulighed for Ydelse af Tilskud til Trans
port pr. Bil eller flytteligt Spor. Her vil formentlig kun blive 
Tale om Tilskud til enkelte Forbrugere, der har Vanskeligheder 
ved at fremskaffe Mergel, medens Mergelselskaber, der erholder 
Rentetilskud, og hvor Transporten i Almindelighed er ordnet 
paa en saadan Maade, at Medlemmerne erholder Mergelen til en 
forholdsvis lav Pris, kun undtagelsesvis kan ydes Transport
tilskud.

Endelig skal lige paapeges, at der herefter ikke gøres Forskel 
paa Tilskud til Transport af Mergel og Gødningskalk, der her
efter stilles lige, medens Tilskud efter de hidtidige Regler kun 
har været ydet til Transport af Gødningskalk under særlige 
Forhold.

Det danske Hedeselskabs Mergeltransport etc., Viborg, 12. Juli 1934.
J. P. Olesen.
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Livsforsikringer — Livrenter Pensionsforsikringer.
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virker som Døgnbrændere.

Leveres i 8 Størrelser 
med eller uden Kogerum.

Rigelig Plads 
for l/a Meter Brænde.

AKTIESELSKABET

N. i. CHRISTENSEN S CO.
Kongelig Hofleverandør,
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Mejeriernes 09 Landbrugets Ulykkesforsikring.
Tell. 14,350, • Gensidigt. - Reventlowsg. 14, Ktilivn. V. • Statsanerkendt,

Ansvarsforsikring Automohilforsikring

Henvendelse til Kredsens Tillidsmand eller til Kontoret.
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DANSKE CEMENTFABRIKKENS 
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PRIMA DANSK
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TRYKSTYRKEN AF NORM- 
PRØVELEGEMER GARANTE
RES AT VÆRE 400 KG/CM2 
------EFTER 28 DAGE--------

FORHANDLERE 
I ALLE BYER

Aktieselskabet

De danske 
Sukkerfabrikker

København

Maskinanlæg - Automobiler.
Telefon 532—1064. 

Elektriske Anlæg -Vandværks- 
anlæg. Telefon 174—274.



BENZIN PETROLEUM
# *STANDARD MOTOR OLIER

ky BRÆNDSELSOLIER *

VIBORG ANDELS-SVINESLAGTERI
Vort Udsalg bringes i Erindring 

TELEFON 779

Aktieselskabet
F rederi ksholm s 

Tegl- og Kalkværker.
Hovedkontor: Vesterbrogade 12, København V. Tlf. Central 282

Mursten — Tagsten — Drain rør 
Kalk m. m.

Hedeselskabets Laboratorium
Takster for Jordbundsanalyser:

Kalktrangsundersøgelser 60 Øte pr. Stk. 
Kalkbehovbestemmelser 200 ,, ,, ,,
Mergelanalyser 100 ,, ,, ,,

LyskopL Zinktryk
Aarhus Lys- & 
Zinktrykanstalt

Møllegade 11, Aarhus

Brostrøms
Planteskole,Viboi g 

v. C. Nielsen 
Haardføre. jydske 
Planter for Have, 

Mark og Skov. 
Telefon 42.

,/. Chr. Petersens 
P a p i r  h a n  d  e l

Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø)

— Grundlagt 1887 —
K O L D I N G

Telefon 43

„ Hvælvingen “ 
ved Nikolaj Taarn
København K.

Hovedforhandler  
af Statens Papir

Papir & Papirvarer en gros. 
Bogtrykkeri.
Kontorforsyning

Set. Mathiasgade 31 — 33. 
Telf. Viborg 802 — 803.

Tryksager - Protokoller

R E M I N G T O N
Bedste og mest benyttede 

Skrivemaskine. 
Eneforhandler for Danmark: 

L .  K R I S T E N S E N .
75, Raadhuspladsen, 

København V.

DANSK 
SOJAKAGE- 
FABRIK A/s

fremstiller:

SOJASKRÅA 
SESAMKAGER 
KOKOSKAGER 

SOJAKAGER 
PALMEKAGER 

HØRFRØKAGER 

JORDNØDKAGER
BOMULDSFRØ

KAGER
Fedtemulsion

D A N E O L D. S.
til Opdræt af 

Kalv© og Gris©

f/

fn s
L.

D A N S K  

S O J A K A G E -  

F A B R I K  A / S
Islands Brygge 24 

K Ø B E N H A V N  S .

T elegr.-Adr.: S O J A K A G E  
Telf. Central 5900 CIO Ledn.)

R. S.



A/s De forenede Teglværker
ved Aarhus
Hovedkontor Rarkallé 15 - Tlf. 644—6444

♦ DRÆNRØR 2“—8“
Christens buede HVÆLVINGSHULSTEN (Patent)

Ellidshøj Kridt- og Kalkværker
ved Chr. Sørensen.

Telefon 4. Ellidshøj St. Telefon 4. 
Fabrikation af prima Gødningskalk (95 %), pulveriseret og 
upulveriseret, samt Foderkridtmel til billigste Dagspriser. 

Foreninger indrømmes Rabat.

J. C. HALVOR SEN
Kroghsgad.es Cementstøberi 

A A R H U S
Kontor: Dannebrogsgade 20 

Telf. 5019—5020
Imprægn. Cementrør, anerk. af 
Autoriteterne som fuldstændig 
Erstatning for glass. Lerrør. 
Monierrør. Maskinstampede 

Rør. Brøndringe.
Dagens billigste Pris.

— — Forlang Tilbud. — —

Vore anerkendte
- R Ø D E  D R Æ N R Ø R -

føres altid paa Lager fra l‘/2* til 8“.
Tilbud til Tjeneste.

A/S Gammelqaard Teglværk,
Telefon 187. Skive.

HOLSTEBRO SVINESLAGTERI
HØJESTE DAGSPRIS BETALES FOR SVIN

TLF. NR. 40
UDSALGET NØRREGADE TLF. NR. 457

Tlf. 25 Thisted Tlf. 25
Fabrikation af prima pul

veriseret Gødningskalk (97%) 
samt pulveriseret brændt Kalk
„Separator Pulverkalk*

til saavel Gødnings- som Mu
rerbrug. — Billige Priser og 
fordelagtige Betingelser. 
Foreninger indrømmes Rabat.

s  Varde Staalværk, Varde.
1. Kl. Staalstøbegods til Tip
vognshjul, Bremseklodser og 
andet Entreprenørmateriel. —

Ildbestandigt „Vardan“. — Manganstaal.

Telf. Nivaa Nr. 9. Nivaa St.
Drænrør i alle Dimenslonei 
fra 2‘ til 15‘. — Lerrør med 
og uden Muffe fra 6* til 15*.

— Forlang Tilbud. —

Drænrør.
Røde Draenrar fra 2*—8* al
tid paa Lager. Forlang Tilbud.

l / s  ialiiorg Teglværker.
Boulevarden 21. Telf. 24 & 305

A|S L. Hammerlch & Go. 
Specialforretning i Bygnings

artikler, Grundlagt 1854. 
Telefon Nr. 7050 (3 Linier).

Aarhus.
Annoncér i Hedeselskabets Tidsskrift

N.
K.
T.

DANSK STAALGÆRDE
FRA % NORDISKE KABEL-OG TRAADFABRIKER

BEDSTE OG BILLIGSTE 
HEGIM TIL

KREATURFOLD, HAVE, 
MARK,SKOV ETC.

te?

Faas hos enhver Isenkræmmer og Købmand.

N.
K.

T.



Johannes Rain 4 Sob skovfrOkontoret KobeBhavn-Valbjf

/V
ØL-MINERALVANDESSVa

A/S Dansk
Folkeforsikringsanstalt.

(Statsanerkendt og statskontrolleret.)
Anker Heegaardsgade 13, 

København V,
Ingen Lægeattest. 

Præmien opkrøves hver Uge.

JJ VØLUND"
STAALPLADEKEDLER

for Træfyring.

HÆRENS <# KRUDTVÆRK

m
m

Den rigtige Jaeger
Den rigtige Patron

Redaktion: Afdelingsleder N. Basse og Direktør, Skovrider C. E. Flensborg, Viborg,

DENATURERET SPRIT
93%

m ø r k e b l a a
E M B A L L A G E

95%
s n e d k e r s p r i t
G U L  E M B A L L A G E




