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TillJkke med de ·100 år 

• 

• Hesselho tegl 
isolersten 
isoblokke 
drænrør 

• 

- også Jydsk Tegl har i mange år været i 
Hedeselskabets tjeneste, og, ser frem til et 
fortsat godt samarbejde. 
Kilometervis af kvalitetsdrænrør venter på at 
blive placeret der, hvor de gør gavn for 
kommende genera.tioner. 

• • • Orten tegl Silkeborg tegl Skærup tegl Trøstrup tegl 
blødstrøgne 
facadesten 
røde, mocca 
gellerupsten 

blødstrøgne 
facadesten 
røde, mocca 
herregårdsklinker 

maskin
facadesten 
røde, mocca 
reducerede 

maskin
facadesten 
gule glatte 
prægede 
kostede 

• 
Teglbeton 
fiboblokke 
romadæk 
tegloverliggere 

gule blødstrøgne 

JYDSK 
TlGLA/S 6920 VIDEBÆK· TELEFON 01·111022 



Få råd til 
at ha' det rart. 

Det er ikke altid nok at 
tænke på dagen og vejen. Især 
ikke når det gælder om at gi' 
sig selv og sin familie så gode 
økonomiske forhold som 
overhovedet muligt. 

Vi har tre skattebegunsti
gede opsparingsformer, som kan 
gi' mange penge i fremtiden og 
skattefordele her og nu. 

Spar op til tiden efter de 60 
på en se! vpensioneringskonto 
eller kapitalpensionskonto eller 
til børnenes fremtid på en børne
opsparingskonto. 

Kom ind og lad os sammen 
finde ud af, hvordan De får en 
opsparingsform, der virkelig kan 
blive til penge, og hvor De sam
tidig sparer skat. 

~. DEN DANSKE BANK 
~ 
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DANSK LANDBRUGS GROWARESELSKAB 



Forhandlere: 

STORKØBENHAVN 
København: H. P. Vangskov ApS 
Aldersrogade 6B. Til. 01·183811 

SJÆLLAND 
Borup: Regnemark MaSkinudlejning 
Kulerupvej 24. Til. 03·626876 
Helainge: Haveudstyr 
vi Gerner Hansen, Fredgårds· 
vej 2. Tlf. 03·294285 
Herfølge: Lell Ebbe, Færøvej 2. 
Til. 03·674566 
Hlllenad: Mekaniker Kaj Nielsen, 
Gadevang. Tlf. 03 ·266962 
Holme Olatrup: Vepa ApS, 
Toksværd. Tlf. 03-762282 

Mørkøv: T. P. Molorservlce 
Skamstrupvej 79. Til . 03·475932 
Næalved: Dansk Skovkontor 
Postbox 1. Til. 03·800110 
RIngsled: HFJ Service. Sønder· 
gade 23. Til. 03-613233. 
Sl8gelae: Kurt Holm 
Kalundborgvej 88. Tlf. 03·526560 

LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen, 
Halsted. Til. 03·939188 
Nykøbing F.: Vllh. Rasmussen, 
Gåbensevej 70, Kraghave. 
Til. 03-851109 

EIA-tilbehør gør 
skovarbejdet 
lettere. 
CDA Q) c::::> ~ I Q) ~ j 
@~ ® ~.~ , 

CD Rullesaks. To v~rktøj i eet. Vendekrog og saks. 
Skede kan fås. Best. nr. 34088 

Q) Pl .... tebor model »Grønris« . Best. nr. 23052 

® Klup, let model, skede kan fås. Best. nr. 21 082 

@Origina!t selvoprullende EIA-båndmål 15 m, med 
patenteret udløsningskrog. Best. nr. 21 200 

® Fældejern med vendekrog, kraftig model. 
Best. nr. 21 068. Fås også i letmetal, vejer det 
halve. Best.nr. 21090 

EIA-skovværktøj fås hos motorsavforhandlere, skov
værktøjsfirmaer, værktøjsmagasiner m. fl. 

R.P. Vangskov ApS 
Aldersrogade 68 • 2100 København ø . Telefon 01-183811 

PSRIIIER P49 

<t:~.",~r. ...... ~. f~~ 
.. ,:,,~.( . 

Nyt lukket 
håndtagssystem 
giver bedre afvibrering og sta
bilitet. Den stærkeste motor af 
alle letvægtssave. 

PSRIIIER P 55 

P55 er 
saven for 
den professionelle skovarbej
der. Driftssikker, velafbalance
ret og let at arbejde med. 

PSRIIIER P 70 PSRIIIER P100 

70 m' 
motor og 

Saven til 
storskovning og 

beregnet for den skovarbejder 
der arbejder i blandet skov, 
stort og småt. 

i øvrigt til virkelig hårdt arbej
de. Motoren er på 6 HK (DIN). 
kan leveres med 30" sværd. 

JYLLAND 
Beder: Beder Motorcenter 
Lundevejen 85. Til. 06·936367 
Eabjerg: DremoiApS, 
Håndværkervej 9, Sædding. 
Tlf. 05- 153600 
Hampen: Firma R. Kellstrup, 
Til. 05 · 77 5116 
Horaena: Horsens Værktøjs
magasin, Hede NIelsensvej 2. 
Til. 05 ·626211 
Jelling: Impuls, 
Gormsgade 17. Til. 05 ·871298 
Nøneaundby: Per Jørgensen, 
Skovværktøj, Thistedvel 100. 
Til. 08 · 17,2733 

Rande .. : Jydens Plæneklipper· 
Sørvlce, Arhusvej 51 . 
Til. 06 ·424903 
Ringkøbing: Smedegades Motor
værksted, vi Arne Kristensen. 
Tlf. 07·320992 
Them: Knudlund Bådeenter, 
Industrivej 1. Til. 06·84 7710 

~e~::n~ ·g~I~~~r:' ~~~~~vej 4, 
Til. 05·632844 
Viborg: Viborg Plæneklipper
Servlee, Bøssemagervej 3. 
Tlf. 06·625374 
Abenr': Sønderjysk Partner 
Service, Løgumklostervej 121 . 
Tlf. 04 ·624670 

FYN 
Odan .. : Hansen & KiIIsholm, 
SkIbhusvej 51 . Tlf. 09-117532 
Tranekær: Mek. Poul Olsen, 
Bygaden 74, Tullebølle. 
Tlf. 09·501272. 

BORNHOLM 
Rønne: Scooter·Centralen. 
Vimmelskaftet 26. 
Tlf. 03·952176 



CISIONSBRBNDRINGI 

Indvendig Gods- Højde Vægt 
diameter tvkkelse h 
dmm t mm mm ca. kg 

1500 100 500 580 

2000 120 500 960 

2500 150 500 1430 

3000 170 500 2050 

Ringene er forsynet med transportarmering og kan efter 
ønske forsynes med løftehuller. Bemærk, at ringene er 
støbt med noten opad og fjeren nedad. Herved opnår man 
en lettere placering af et samlingsmedie. Som velegnet 
samlingsmateriale kan vi anbefale UNION brøndskum, der 
også er oliebestandigt. Brøndringene anvendes- med fordel 
til pumpebrønde, i forbindelse med rensningsanlæg eller til 
fortank ved gyllebehoidere. 

Sælges gennem medlemmer af 081. 

union BETONVAREFABRIK A S 
TLF. 04 5413 30 
union VEJ 
6500VQJENS 

Afslutningsbrøndring 
med glat affaser kant 

h 





Nr. 1 

Januar 1980 

101. årgang 

Redaktør: 

Hans Sigfred Knudsen 

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer 

Medlemsbidraget er 
årligt mindst 30 kr. 
eller en gang for alle 
mindst 300 kr. 

Signerede artikler i 
Hedeselskabets Tidsskrift 
udtrykker ikke nødven
digvis selskabets syns
punkter. 

Tryk: 
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg. 

Tidsskrift-redaktion 
og annonce-ekspedition: 

Hedeselskabet, 
Postbox 110, 8800 Vibog 
Telefon (06) 62 61 11. 

Annoncepris: 1,50 kr./mm 

H ed ese I ska bets 
Tidsskrift 

Indhold 
2 Landbrugsministeriet og Hedeselskabet 

Landbrugsminister Poul Dalsager. 

4 Bestyrelsens jubilæums-hilsen 
Formand for Hedeselskabets bestyrelse, direktØr A. W. Nielsen. 

5 Tidsskriftet som medlemsblad 
Formand for Hedeselskabets repræsentantskab, 

kammerherre, hofjægermester Chr. Mourier-Petersen. 

6 Tidsskriftets historie 
Universitetslektor, dr. phil. E. Helmer Pedersen. 

10 Tidsskriftets faglige information 
Rektor, professor H. C. Aslyng. 

13 Nutidens og fremtidens landbrug 
Chefkonsulent Johs. Olesen. 

17 Forskning og forsØg 
Kst. forsøgschef Viggo Larsen. 

20 Nutidens og fremtidens skovbrug 
Statsskovdirektør H. Frølund. 

24 Plantager, småplantninger og vildt 
Dr. phil. H. Strandgaard. 

28 Moderne skovdyrkning 
Afdelingschef, skovrider SØren Grosen. 

32 Plantager, læhegn og småfugle 
Cand. scient. Ole Have Jørgensen . 

34 Landvinding og grundforbedring 
Afdelingschef Niels Venov. 

38 Måling af afstrømning 
DistriktsingeniØr, hydrolog J. Lundager Jensen. 

42 Vinderosion og læplantning 
Læplantningschef Chr. A Is. 

45 Miljøtekniske anlægsarbejder 
DistriktsingeniØr N. H. Poulsen. 

48 Planteskoledrift 
Afdelingsleder SØren Stisen. 

51 Arbejde i udlandet 
DistriktsingeniØr Mogens HØst-Madsen. 

54 Analyser - formål og anvendelse 
Laboratoriechef Jens Frederiksen. 

57 Arbejde i udlandet 
Forsøgschef S. Elsnab Olesen, 

Hedeselskabet, p.t. Thailand. 

61 Hilsen fra en forbruger 
LandsretssagfØrer Helge Ugilt. 



Hedeselskabet 
har formået 
at tilpasse 
sit arbejde til 
tidernes 
skiftende krav 

Af landbrugsminister 
Pau IDalsager 

Det danske Hedeselskab har Ønsket at mar
kere 100-året for udgivelsen af det 1. num
mer af Hedeselskabets Tidsskrift, der er et 
af de mange skrifter, som Hedeselskabet 
gennem årene har udsendt for at delagtig
gøre en større kreds i selskabets tanker, 
virksomhed og resultater. 

Ved en sådan lejlighed plejer man at 
kaste blikket tilbage på den tid, der er gået 
og tænke på de resultater, der er opnået i 
den forlØbne tid og på de kendte og 
ukendte personer, der har skabt dem. 

Det var en ret lille kreds af personer fra 
datidens hØjere samfundslag, der i sin tid 
ud fra ideelle motiver startede Det danske 
Hedeselskab; men på kort tid udviklede 
hedesagen sig til en folkelig bevægelse. 

Det kan være vanskeligt under skiftende 
samfundsforhold at bevare et idegrundlag, 
og dette har også vist sig at gælde hede
sagen. Jeg tror dog, at det må være muligt 
igen at tilvejebringe en bred folkelig støtte 
for de tanker, Hedeselskabet bygger på, en 
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støtte, der kan give sig udslag i både øget 
medlemsskab og kontante penge, og som 
kan medvirke til at styrke Hedeselskabets 
sag i den offentlige debat. 

I hele sin levetid har Hedeselskabet været 
udsat for kritik. Sådan må det være, når 
man på mange felter er banebrydende. De 
kritiske røster synes de senere år at være 
taget noget til. De er ofte rettet mod kon
krete foranstaltninger, som Hedeselskabet 
har medvirket i, og hvor forskellige befolk
ningsgruppers interesser har stået over for 
hinanden. En sådan kritik må vi leve med 
i et demokratisk samfund, hvor vi nu en
gang ikke kan forlange, at miljØaktivisten 
og landmanden skal have samme syn på en 
sag, og hvor det i sidste ende må blive et 
politisk spørgsmål, hvilke interesser der skal 
prioriteres hØjst. 

Denne prioritering af modstridende in
teresser er noget, som vi også fra statens 
side må interessere os for. 

* 

Helt fra Hedeselskabets første år har staten 
set med velvilje på den virksomhed, som 
kredsen omkring E. M. Dalgas inspirerede 
og satte i værk, og som vi i dag kunne sam
menfatte under betegnelsen egnsudvikling. 
Allerede Dalgas så klart, at selskabets for
mål kun kunne realiseres i snævert sam
arbejde med staten og med økonomisk støt
te fra det offentliges side. En sådan Økono
misk støtte har selskabet da også fået uaf
brudt siden 1867. 

Hedeselskabets samarbejdspartnere var 
oprindelig indenrigsministeriet, og fra 1896, 
hvor landbrugsministeriet udskiltes fra in
denrigsministeriet, er det i det væsentlige 
landbrugsministeriet, der repræsenterede 
statsmagten over for Hedeselskabet. 

Landbrugsministeriet har således en sær
lig stilling over for Det danske Hedeselskab 
og dermed også et særligt ansvar. 

Landbrugsministeriet har fra 1921 del
taget direkte i selskabets ledelse med oprin
delig 1 og nu 3 medlemmer af bestyrelsen. 
De deltager i alle afgØrelser på linie med 
de Øvrige bestyrelsesmedlemmer, men der
udover har de et særligt ansvar over for 



landbrugsministeren for, at statens og sam
fundets interesser tilgodeses. 

Landbrugsministeriet står også som for
midler af de betydelige statsmidler, der til
går selskabet og dets kundekreds. 

* 
På de områder, hvor Hedeselskabet i 1866 
påbegyndte sin indsats, er der udrettet hi
storiske bedrifter, der især på den jyske 
halvØ har sat sit varige præg på både land
skabets udseende og befolkningens levevil
kår. Mange af disse arbejdsopgaver er sta
dig aktuelle, selvom nogle af dem har æn
dret karakter undervejs. Den store skov
plantningstid er nok forbi, og problemet er 
nu snarere at få skovene passet. Landvin
ding i større stil har heller ikke været aktuel 

i en årrække - der er også mange hensyn, 
der taler imod en fortsat afvanding af våd
områder. 

Efter min vurdering har Hedeselskabet 
stort set formået at tilpasse arbejdet til ti
dernes skiftende krav. Man har taget nye 
opgaver op, bl. a. på det miljØmæssige om
råde således, som det også har fundet ud
tryk ved gentagne ændringer af selskabets 
formålsparagraf, senest i 1978. Den efter
spØrgsel, der er efter selskabets bistand, sy
nes også at godtgØre, at selskabet fortsat 
opfylder store behov. 

For mig er spørgsmålet derfor ikke, hvor
vidt Hedeselskabet udfØrer et nyttigt og 
samfundsgavnligt arbejde - det er der be
viser nok for . 

Den store skovplantningstid er forbi. De største opgaver i dag ligger i at få skovene passet. 
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Gennem 100 år 
har tidsskriftet 
åbent afspejlet 
Hedeselskabets 
virksomhed 

Af direktør A. W. Nielsen, 
formand for Hedeselskabets 
bestyrelse 

Der gik i årene efter krigen i 1864 gennem 
Danmark en bØlge af en nationalfØlelse, 
som var lænket til stærke Ønsker i befolk
ningen om ved sammenhold at læge de sår, 
der var et resultat af tabet af SØnderjylland. 

Befolkningens trang til indad at vinde, 
hvad udad fØltes tabt, gav sig mange værdi
fulde udslag. 

Eet af dem var stiftelsen af Det danske 
Hedeselskab i 1866. 

Det var stifternes mål at gøre Jylland 
skovklædt. Det skulle ske ved at udbygge 
og systematisere det plantningsarbejde, som 
nogle år forinden var påbegyndt i forskel
lige egne i Jylland. Der skulle i det nystif
tede Hedeselskab samles viden og erfaring 
om betingelserne for plantagedrift på den 
magre hedejord i et omfang, som kunne 
sikre plantagerne en god start, og som især 
kunne nyttiggØres ved plantagernes drift 
indtil det tidspunkt, hvor arbejdet i den en
kelte plantage kunne afsluttes med en hen
sigtsmæssig skovning og genplantning. 

Imidlertid voksede trangen inden for He
deselskabet til at opnå en mere omfattende 
viden om, hvordan hedens jord med al og 
lyngskjold .kunne gøres egnet til dyrkning 
eventuelt til plantning. Erfaringerne fØrte 
tidligt Hedeselskabets medarbejdere ind i 
det omfattende jordforbedringsarbejde, som 
bl.a. gennem en intensiv dræning af land
brugsjorden skabte grundlaget f.or, at dansk 
landbrug i dag opnår afgrØder af en stør
relse, som er ukendt selv i lande, der har en 
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jordkvalitet, som er langt bedre end i Dan
mark. 

Herfra, og til at optage en positiv inter
esse for at sikre de danske vandlØbs kvali
tet, var der ikke langt. Og fra 1917 har 
Hedeselskabets Hydrometriske UnderSØgel
ser gennemført målinger af afstrØmningen 
i alle landets større vandlØb. Disse afstrØm
ningsmålinger har været både selskabet og 
myndighederne til største værdi ved den 
gennemfØrte vandplanlægning. 

Med de voksende erfaringer voksede også 
omfanget af de opgaver, man fra mange si
der bad Hedeselskabet .om at medvirke til at 
lØse. Projektering af vandløbsreguleringer, 
tilvejebringelse af uundværlige læhegn og i 
denne forbindelse dyrkbar landbrugsjord 
ikke mindst på egne, hvor landmanden tid
ligere kun "hØstede" tørv og siv. Hedesel
skabet har været betroet projekteringen af 
komplicerede rensningsanlæg for byspilde
vand, omfattende miljØopgaver i det åbne 
landskab såvel som omkring mange byer. 
Da landets behov for brunkul var dækket, 
og naturforholdene i de forladte brunkuls
lejer truede omgivelserne med sandflugt og 
vandforurening, gik der igen bud efter He:
deselskabet. Brunkulslejerne vil om fØje år 
blive en fornyelse i det jyske landskab. 

Den videre udvikling af forsØgsvirksom
heden har skabt resultater som vort sam
fund - og også lande udenfor Danmark 
kan øse af - og gør det. 

Det, der blev skabt som en folkebevægel
se og holdt sig som sådan i flere menneske
aldre, er stilfærdigt, men med sikker målsæt
ning udviklet til en moderne serviceorgani
sation for skovbrug, landbrug og offentlige 
institutioner i et omfang, hvoraf værdien for 
os alle i dette land er vanskelig at overvur
dere. 

Dette liv og denne frodighed inden for 
Hedeselskabets virksomhedsområde er gen
nem de 100 år afspejlet i tidsskriftets spal
ter. Udviklingen har undertiden sat sindene 
i bevægelse og ladet diskussionens bØlger gå 

. højt. Tidsskriftet har fulgt de skiftende ti
ders forskellige vurderinger af, hvad man 
anså for rigtigt eller for det modsatte, og det 
kan siges, at tidsskriftet åbent afspejler for 
og imod, men bestandigt inden for det ur
bane og stedse med sigte på fremgang mod 
de formål, Hedeselskabet er stiftet for at 
fremme - og som det har fremmet. 

Det danske Hedeselskabs bestyrelse Øn
sker tidsskriftet og dets medarbejdere hjerte
ligt til lykke og fØjer dertil et Ønske om, at 
tidsskriftets redaktion i de næste 100 år må 
eje evner, forstand og kræfter til, at tanker 
og ideer brydes i skriftets spalter. 



1880 ~tdt~tlsklbds lid~Sktift. 1980 

Hedeselskabets 
Tidsskrift som 
medlemmernes 
blad i 100 år 

Med tidsskriftets betydelige 
stofmængde og mange bi lieder 
gennem de 100 år er der samlet 
et materiale af blivende værdi 
for efterslægten 

Af 
kammerherre, hofjægermester 
Chr. Mourier-Petersen, 
formand for Hedeselskabets 
repræsentantskab 

I januar 1880 udkom Hedeselskabets Tids
skrift for fØrste gang. Lige siden er det ud
sendt regelmæssigt, -nu med 8 eksemplarer 
om året. 

Tidsskriftet var af den daværende besty
relse tænkt som et forbindelsesled mellem 
Hedeselskabet og den voksende kreds af 
medlemmer, således at de blev holdt under
rettet om selskabets arbejde. Samtidig brag
te tidsskriftet kendskab til selskabet ud til 
en større kreds. 

Tidsskriftet har fulgt denne linie i tiden 
siden og har kun med lange mellemrum 
ændret form og udseende. Det fremtræder i 

dag som et smukt og moderne blad, som 
stadig opfylder den opgave, der var årsagen 
til dets grundlæggelse. 

Hedeselskabets medlemmer får gratis tids
skriftet tilsendt som den væsentligste del af 
medlemsskabet. Det meget beskedne kon
tingent på 30 kr. om året kan knapt dække 
omkostningerne. Men bestyrelsen finder, at 
dette værdifulde bindeled mellem selskabet 
og medlemskredsen skal opretholdes og sta
dig forbedres. 

Bladet indeholder et meget varieret stof, 
ikke blot faglige artikler og beretninger om 
selskabets forsØgs- og forskningsarbejde, men 
også oplysninger af mere intern interesse om 
selskabets Økonomi og daglige virksomhed, 
herunder også meddelelser om de opgaver, 
funktionærerne påtager sig uden for landets 
grænser. Der er til stadighed medarbejdere, 
der er beskæftiget i udviklingslandene, hvor 
de videregiver selskabets erfaringer og vi
den. 

De medlemmer, der har bevaret tidsskrif
tet gennem årene, er i besiddelse af et inter
essant materiale, hvori der både kan hentes 
nyttig viden og mange oplysninger om He
deselskabets virksomhed. 

Dette materiale vil være værdifuldt for 
dem, der vil studere selskabets udvikling 
gennem de 100 år, og som er interesseret i 
oplysninger om de mange mennesker, der 
har været med til at forme og udvikle sel
skabet. Også det billedmateriale, der gen
nem årene er bragt i tidsskriftet, vil være af 
blivende værdi for efterslægten. 

Hedeselskabet er en forening, som enhver 
kan blive medlem af for det nævnte kontin
gent, og det er medlemmerne, der vælger 
det repræsentantskab, der er selskabets Øver
ste myndighed. 

Vort tidsskrift tjener til at styrke sam
menholdet om det gamle og stadig nye sel
skab, der fortsat er engageret i et mange
sidigt virke til gavn for hele det danske 
samfund. 
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Hedeselskabets 
Tidsskrift 
og dets historie, 
• o 

I arene 
1880-1980 

Af universitetslektor, dr. phil. 
Erik Helmer Pedersen 

E. M. Dalgas - flittig skribent i årene 
1880-94. 
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Med cirka en måneds mellemrum har post
væsenet siden 1880 omdelt Hedeselskabets 

. Tidsskrift til en tusindtallig skare af med
lemmer og andre hedesags-interesserede over 
det ganske land (og udland). 

Det er dog nok de færreste beskåret at 
have alle 100 årgange stående på deres bog
hylde, men på alle veludstyrede biblioteker 
bØr den samlede række findes i al dens ydre 
og indre tyngde. To hyldemeter tætpresset 
information om Enrico Mylius Dalgas og 
hans efterfølgeres virksomhed i det danske 
samfunds tjeneste! 

Tager man i ærbØdighed for såvel den 
konkrete indsats som den litterære formid
ling af resultaterne en årgang ned fra hyl
den for at studere tingene nøjere, får man 
billedlig talt en anskuelsesundervisning i tek
nikkens udvikling i den forlØbne tid. 

De fØrste 20 årgange er trykt med gotisk 
skrift - hvad der f.eks. ikke er tilfældet i 
nærbeslægtede tidsskrifter, f.eks.overførster, 
dr. ph il. P. E. Mtillers "Tidsskrift for Skov
brug" 1876-1891, der formentlig har været 
forbilledet for Dalgas i 1879-80. Papiret er 
dårligt; det ligesom suger den gnidrede 
skrift til sig. Bortset fra vedhæftede kort
skitser o.lign. findes der ikke fotografier på 
en tekstside fØr 1908. 

Overgangen til det større kvartformat og 
til bedre udstyr i det hele taget sker i 1911. 
Som i Dalgas-perioden forestår et redak
tionsudvalg tidsskriftets ledelse. Lig faderen 
betragter skovrider og bestyrelsens kommit
terede Chr. Dalgas dog i realiteten red ak
tionsarbejdet som sit domæne og holder fast 
herved helt frem til januar 1926, hvor to 
kommende direktØrer: skovrider C. E. Flens
borg og underafdelingsleder i moseafdelin
gen Niels Basse overtager redaktionen. Ved 
denne lejlighed genemgår tidsskriftet en til
trængt modernisering. Artiklerne kortes ned 
til et omfang, der menes at svare bedre til 
moderne menneskers læselyst. Det politisk
administrative stof giver plads for faglige og 
formodet underholdende emner. 

I den årlige indholdsfortegnelse omfatter 
rubrikken "Forskelligt" flere og flere em
ner, og denne linje fØres konsekvent videre 
af Harald SkodshØj, der efter at have været 
redaktionssekretær gennem det meste af 



1930'erne overtager posten som redaktør 
ved direktørskiftet Flensborg-Basse i 1943. 
Rubrikken » Mindre m'eddelelser« bliver det 
sted, hvor en kulturhistorisk interesseret 
redaktØr kan få lov til at udfolde sig nogen
lunde på egen hånd. 

SkodshØjs efterfØlger, Hans Sigfred Knud
sen, fuldbyrder da ved skiftet 1971 den ud
vikling, der har været indvarslet gennem 
mange år: Publikationen hedder fra nu af 
"Det danske Hedeselskab" , idet dog den 
hidtidige benævnelse videreføres som under
titel. 

* 
Skulle man i et kort begreb give læseren et . 
indtryk af oen redaktionelle holdning, tids
skriftet udviser gennem de 100 år, kan man 
for Dalgas-perioden 1880-94 sige, at udmå
lingen og indhegningen af Hedeselskabets 
virksomhed på plantnings- og (af)vandings
området står i centrum. Selskabet har en 
række nærmere specificerede opgaver og 
kan ved passende henvisninger til almindelig 
sund fornuft og til erfaringer andetsteds fra 
anvise, hVOTdan de rent faktisk kan lØses. 

I den efterfølgende Chr. Dalgas-periode 
op til 1926 fastholdes og udbygges de en
gang vundne positioner. Der er dog ingen 
grund til at skjule, at "hvad udad tabes, skal 
indad vindes"-optimismen i nogen grad har 
måttet give plads for en typisk dansk skep
sis: "Kan det nu betale sig?" 

Takket være en Th. Claudi Wesths forud
seenhed får Hedeselskabet dog i grundfor
bedringssagen et arbejdsområde, hvor det 
altafgØrende nyttesynspunkt ligger åbent for 
dagen. Et markant skifte finder som alle
rede antydet sted, da Flensborg og Basse 
overtager redaktionen i 1926. Nu er det 
Hedeselskabets servicemuligheder, der står i 
centrum. I sin nye rolle som en art officiøst 
kultiveringsdirektorat må det på saglig og 
nøgtern måde orientere læserne om teknik
ken og dens muligheder. Dette forhold bli
ver så meget mere markant, da man under 
Besættelsen og den nærmeste efterkrigstid 
bliver nØdt til at trække på samfundets nØd
rationer af uopdyrkede områder samt tørve
moser. Det kræver såvel planlægning som 
udvidet informationsvirksomhed. 

Med en omskrivning af Hedeselskabets 

målsætning i Dalgas-perioden kan man om 
tidsskriftets linje gennem 1950'erne og det 
meste af 1960'erne sætte overskriften: Hvad 
indad tabtes, skal udad vindes! Landvinding 
på søterritoriet er en Niels Basses kongs
tanke. 

Da de Økonomiske og æstetiske konjunk
turer her går ~elskabet imod, bliver lØsenet 
påny servicefunktioner, men nu forstået 
som et tilbud om forbedring af landbrugets 
og skovbrugets produktivitet ved at erstatte 
den levende arbejdskraft med livlØS teknik. 

* 

ebTtm.&lbra ge t &daTr. In ben Ubganllm af Wmt. f_tfle S 
~rl ~:JIDla anebet tU l) Ib fommenbe ijortdnlng'fører (fe omflaaenbe eibe). 

Wr~ 1. 

3øUUClt 1880. 

UbgbJd øf ~tbeftlfføbet, 
rebigmt af 

le. 2)o.(gC1& og v;. 40((81\. 

.uh'. 
~'1r. to. Ilr~r. Illllftøfm. 

1880. 

'omfponbance, Wff!anbllnger og WI)mi'fementer &ebe' fmbtt 
til ~ebefdtra&d' 'ontor I War~u.. E>dtra&d' lDleblemmer an
mobe. om flablgt Gt ~olbe , I)ebfommmbe ijorntnlng'fønr 

• jour meb ben. Wbre'fe. . 
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Et sekel er henrundet. N år man derefter i 
få ord skal forsØge at skildre tidsskriftets 
historie som kildeskrift betragtet, må man 
indledningsvis sondre mellem dets rolle som 
opinionsdannende faktor og dets værdi som 
informationskilde. 

I tidsskriftets fØrste år nåede det ud til 
en gruppe på ca. 3200 - selskabets med
lemstal i 1880'erne. I parentes bemærket 
var fremstillingsprisen for en het årgang 
2817 kr. Omkring fØrste verdenskrig var 
medlemstallet 9500. Under næste krig steg 
det til det dobbelte for så gradvis at gå til
bage til det nuværende 11.000. Fremstillin-

Fra 1924 til 1955 beholdt Tidsskriftet med . 
nogen variation maleren Agersnaps tegning 

. m~d en opgående sol over lyngbakker. 

HEDfSf!SKlIBErS 
·,TiDSSKRiFr. 

,r." 

. Nr. , 1.: _ 0»0«0 _ 10. Januar 1930 . 

Udgivet af 

DET DANSKEt '·HEDESELSKAB 

Viborg 
··Aug. , J) . Ekstr nnds Bogtrykk e r i. Vibo rg 

1930. 

, ' . 

s 

gen koster derimod nu 16.000-17.000 kr. -
pr. nummer. 

Disse tal siger selvfØlgelig ikke noget af
gØrende om tidsskriftets opinionsdannende 
effekt, rent bortset fra at vi ikke på dette 
grundlag kan danne os noget indtryk af 
medlemsskarens sammensætning og dens re
præsentative betydning. 

Normalt må man nok regne med, at et 
fagligt tidsskrift kun på anden hånd får de 
praktiserende erhvervsudØvere i tale. Det er 
de toneangivende sagkyndige samt organisa
tionsfolk, der her omsætter tidsskriftets bud
skaber til hverdagslivets praksis. Omvendt 
vil brugernes reaktioner, de være sig posi
tive som negative, blive befordret tilbage til 
redaktørens arbejdsværelse af just de sam
me mellem agenter . Derved opstår den of
fentlige mening omkring Hedeselskabets an
liggender, som så på længere sigt skal prØve 
sin styrke med initiativer i "konkurrerende" 
foretagender . 

Det kan jo ikke nægtes, at der netop på 
kultiveringsfeltet har gjort sig mange me
ninger gældende. Som udmarkernes særlige 
forvalter har Hedeselskabet stedse måttet 
argumentere "politisk" for at vinde tilstræk
keligt gehØr. Derved får agitationen og ar
gumentationen uvilkårligt et lidt tilspidset 
præg, hvad selvfølgelig kalder modstandere 
frem på arenaen. 

I 1915-årgangen var det hedeplantagerne 
og deres fremtidsskæbne, som var genstand 
for en lidenskabelig debat mellem skov
brugsprofessor C. V. Prytz, på sin side se
kunderet af landbrugsskoleforstander H. 
Hauch, og Chr. Dalgas, der her kunne på
regne en vis støtte fra en anden skovbrugs
kyndig, dr. phil. P. E. Miiller. Livet i skov
ensomheden var åbenbart ikke så fredfyldt 
og harmonisk som man kunne fristes til at 
tro. 

I 1923 opstod påny en polemik omkring 
hedeplantagerne, denne gang med indehave
ren af F. L. Smidth & Co., ingeniØr Alex 
Foss. Aret efter var det Hedeselskabets om
siggribende virksomhed på grundforbed
ringsområdet, som fremkaldte kritik fra de 
private teknikeres side. 

Den nu pensionerede Chr. Dalgas havde 
i 1936 svært ved at overbevise endnu en 



forstkyndig, professor A. Howard Grøn, om 
"Plantagernes (gavnlige) indflydelse på ned
bØrsforholdene" . 

Spørgsmålet om Hedeselskabets forhold 
til naturfredningen var et stadigt tilbage
vendende tema i tidsskriftet. Lynghedens 
store digter Jeppe Aakjær opfattede så tid
ligt som i 1909 selskabet som den jydske 
naturs "Indre Mission" - og Chr. Dalgas 
m.fI. som "bjergfyrs-apostle". 

Gang på gang gav modsætningsforholdet 
den poetiske natur - den prosaiske teknik 
genlyd i tidsskriftets spalter, senest da nu 
afdØde direktØr Fr. Heick og lederen af Na
turhistorisk Museum i Arhus, professor H. 
M. Thamdrup i 1960 - i største fordragelig
hed forresten - drØftede problemerne om
kring værnet af det danske landskab, den 
danske natur. 

* 
Det skarptskårne for ikke at sige kantede i 
tidsskriftets holdning til opinionen er som 
antydet slebet noget af i moderne tid. Hede
selskabet opfatter sig ikke længere udeluk
kende som de uudnyttede naturressourcers 
fØdte våbendrager, men snarest som land
og skovbrugets officiØse serviceorgan. Det 
dumpe sus i bjergfyrrenes toppe er aflØst af 
den infernalske larm fra firehjulsdrevne ud
slæbningstraktorer . 

I dertil afvejet og afpasset form informe
rer tidsskriftet nu sine læsere om udviklin
gen og dens resultater. De ledelsesmæssige 
problemer tilhØrer nu mændene bag hjul
torvsbygningens facader. Det indebærer, at 
fremtidens historikere ikke i så hØj grad 
som dr. phil. Fridlev Skrubbeltrang og un
dertegnede vil kunne bruge tidsskriftet som 
kilde til selskabets indre historie som tilfæl
det var i udarbejdelsen af "Det genvundne 
Danmark" (1966) og "Hedesagen under for
vandling" (1971). 

Enrico Dalgas' dygtige og energiske kam
pagne for at få hedesagen udbygget og fast
holdt; Chr. Dalgas' stærkt lidenskabelige 
dialog med en skeptisk omverden og grund
forbedringsarbejdets skiftende fortalere la
der sig som vist i de to værker naturligt 
indpasse i en kritisk-historisk analyse. De 
vidtspundne redegørelser for filosofien bag 
de trufne afgØrelser og dispositioner gør det 

muligt for en historiker at stille en række 
spørgsmål om den dybere hensigt med hede
sagen. Offentlighedsprincippet får da også 
den virkning, at den folkelige opslutning 
omkring Hedeselskabet afspejler den indre 
debat. 

Den i vor tid nærmest uundgåelige kom
mercialisering af aktiviteterne får da her 
den konsekvens, at Hedeselskabets Tids
skrift eller rettere "Det danske Hedesel
skab" nu må læses som selskabets bud på 
sin lØsning af det moderne samfunds pro
blemer. 

I 1955 blev forsiden totalt ændret og bragte 
aktuelle fotos. H er side om side en moderne 
landevej og den gamle Skjernåkanal, som 
E. M. Dalgas projekterede. 
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I tidsskriftet 
berettes der 
fagligt og 
objektivt om 
Hedeselskabets 
virksomhed 

Mange forskellige interesser 
repræsenteret i den store 
modtagerkreds 

Af rektor, professor 
H. C. Aslyng 

Tidsskriftet er Hedeselskabets talerØr og 
medlemsblad, der udsendes 8 gange årligt. 
I den store modtagerkreds er repræsenteret 
mange forskellige interesser vedrØrende na
tur, landskab, jagt, fiskeri, planlægning, re
kreative anlæg, miljØ, vandbalance, afvan
ding, markvanding, jordforbedring, have-, 
skov- og landbrug. 

Der er herunder såvel tilhængere som 
modstandere af at ændre det bestående eller 
det naturlige. Tidsskriftet har således et 
mangesidigt fagligt informationsområde at 
varetage. 

Der er sikkert delte meninger om, hvor
dan opgaven er lØst, og hvad der eventuelt 
kan gøres bedre, men her er nogle af mine 
synspunkter. 

Det forekommer naturligt, at der berettes 
fagligt og objektivt om interesseområderne 
og specielt om selskabets aktiviteter og re
sultater samt om forudsætningerne og vil
kårene derfor. Forfatteren må også godt 
vurdere betydningen og rækkevidden, men 
læseren skal kunne danne sig sin egen me
ning på grundlag af det objektive indhold. 
Tilsvarende når der berettes om andres ak
tiviteter eller publikationer. Forhold .i andre 
lande er også af interesse og herunder spe-

Grand Canyon i USA er et eksempel på vanderosion over millioner af år. Kløften, 1,5 km 
dyb og 350 km lang, er et af naturens underværker. 
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Ved vore kyster opleve's under stormvejr, at havet prØver at skaffe sig adgang til vort flade 
land. 

cielt selskabets aktiviteter uden for landets 
grænser, og som kan tænkes øget. 

Som eksempler på indlæg udefra kan fra 
1979 nævnes: Program Nord gennem 25 år, 
Landbrugsudviklingsprojekt i Sierra Leone 
og Irsk landbrug. Det er gode emner, men 
i de to førstnævnte indlæg savnes nogle 
gode fotografier, og i det ene er der van
skeligheder med tabelopsætning. Generelt 
kan anfØres, at overskrifter oftest bØr æn
dres til at spænde over begge spalter, og at 
en del fotografier taber ved at gå helt ud til 
sidens rand. 

* 
Tidsskriftet skal roses for, at de fleste ind
læg er passende korte, godt skrevet og godt 
illustrerede. Det giver flest læsere og størst 
erindring. Der forekommer artikler skrevet 
af forskere, der beretter fagligt korrekt, 
men for tungt og for langt. Et villigt sam
arbejde med redaktØren kunne fØre til et 

bedre resultat og en endnu større værdi af 
artiklen. 

Selskabets forskning og forSØg skulle 
kunne resultere i korte afhandlinger i inter
nordiske eller internationale fagskrifter, 
men der skal naturligvis tillige gives et kort 
og godt indlæg i tidsskriftet med reference 
til afhandlingen, hvoraf særligt interesserede 
da kan få særtryk. 

Nu og da kunne tidsskriftet benytte in
terview-formen, specielt med kontakt i an
dre nordvesteuropæiske lande. Enkelte te
manumre bØr også overvejes. Der må gerne 
forekomme indlæg om fremtidsperspektiver 
og herunder mulig indsats i de sultende dele 
af verden. Sådanne visioner må baseres 
bedst muligt på information om klima, jord 
og samfundsforhold samt forfatterens kva
lificerede erfaring og vurdering. De tekniske 
muligheder for indsats kan fremtidigt blive 
store jævnfØr atomkraft, præcisionsrejse til 
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månen, men især klima- og landkortlægning 
ved hjælp af satelliter omkring jorden. 

* 
I vort land med moderat klima, blidt kupe
rede arealer og små vandlØb oplever vi kun 
særligt stærke og omfattende naturkræfter 
ved vore havombruste kyster, hvor der fore
kommer krævende beskyttende opgaver med 
dige-, mole og havnebygning. OversvØmmel
se, vanderosion, tØrke og vinderosion er 
enorme problemer i store dele af verden og 
ikke mindst, . hvor der tillige er mangel på 
levnedsmidler. 

Grand Canyon i Arizona kan være eksem
pel på særligt omfattende vanderosion, hvor
ved er opstået et af verdens underværker, 
der beskues af enormt mange besøgende. 
Coloradofloden har over millioner af år 
"gravet" denne jætteklØft, der er så enorm 
som 350 km lang, 1,5 km dyb og fra få til 
30 km i ovenbredde. I klØften er efterladt 
bjerge, der er op til 600 m hØje, og som 
man ser ned på fra kløftens rand. En to-da
ges ridetur med overnatning nær flodlejet er 
en stor oplevelse. 

Vort land er lille og har meget begræn
sede naturressourcer. Der er mange og vok
sende interesser i jord og vand, hvorfor det 
er nØdvendigt, at mulighederne for og kon
sekvenserne af Ø,nskede og valgte dispositio
ner i de enkelte områder forinden er afkla
ret bedst muligt. 

Jordbrugsarealet vil fortsat mindskes, 
men hvor rationelt jordbrug måtte blive pri
oriteret hØjt, er der muligheder for en større 
produktion end den nuværende, og i flere 
områder endog mulighed for en fordobling 
af produktionen. Produktkvalitet og -art 
samt Økonomi og miljØ skal naturligvis ind
gå i vurderingerne. 

Tidsskriftet kommer ud til mange tusinde, 
og med selskabets virke er der god grund 
til at bidrage bedst muligt til afklaring af og 
til faglig information om muligheder og 
konsekvenser i relation til fremtidig indsats 
og udvikling inden for interesseområderne. 

Dersom det her anførte kan bidrage, til 
at tidsskriftet bliver endnu bedre, vil det 
glæde og gavne såvel udgiveren som læse
ren. 

Især mod vest er Danmark beskyttet af havdiger. I magsvejr kan slusen stå åben. 
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Muligheder 
og strukturel 
udvikling 
i dansk landbrug 
Af chefkonsulent Johs. Olesen 

Dansk landbrug i dag 
Dansk landbrug består i dag af ca. 120.000 
selvstændige bedrifter. I 1960 var der 
196.000. Antallet af selvstændigt drevne 
landbrug er altså i de mellemliggende år -
ved sammenlægning og samdrift - reduceret 
med ca. 76.000 eller næsten 40 pct. Dette 
har medfØrt, at den gennemsnitlige ejen
domsstØrrelse er steget fra 16 til 24 ha. 

Ejerforholdet i dansk landbrug er mere 
end i noget andet europæisk land domineret 
af selveje, således at bruger og ejer af en 
landbrugsbedrift i langt de fleste tilfælde er 
en og samme person. Omfanget af forpagt
ninger er dog steget de seneste år, nemlig 
fra ca. 7 pct. af arealet i 1966 til næsten 
15 pct. i 1978. 

Landbrugets andel af den samlede er
hvervsbefolkning udgjorde i 1978 177.000 
eller ca. 7 pct. Kun hver 8. bedrift havde 
fast medhjælp, så arbejdsstaben udgØres 
fØrst og fremmest af brugeren og familien. 

Produktionen i dansk landbrug dækker i 
dag ca. 15 mill. menneskers behov for ani
malske levnedsmidler. Pr. mandlig beskæf
tiget i landbruget svarer det til ca. 125 men
neskers forbrug. 

Mindre end en tredjedel af landbrugspro
duktionen sælges på hjemmemarkedet og 
resten til eksport. 

I 1978 hjembragte landbrugseksporten ca. 
22,4 milliarder kroner, medens den direkte 
import til landbruget af råstoffer, traktorer, 
gØdningsstoffer m.v. belØb sig til 4,9 mia. 
Landbrugets nettobidrag til handelsbalancen 
var således ca. 17,5 mia. kr. 

Af eksportværdien på 22,4 mia. bestod 

de 18,2 mia. eller godt 80 pct. af animalske 
produkter, medens planteavlen bidrog direk
te til eksporten med 4,2 mia. eller knap 20 
pct. Hertil kommer naturligvis planteavlens 
bidrag til den animalske produktion i form 
af grovfoder, korn og andre foderemner. 

Dansk landbrug fremover 
Der er igennem de senere år beregnet flere 
prognoser for den fremtidige udvikling in
den for dansk landbrugs produktion og 
struktur. Den seneste er udarbejdet ved 
LandbohØjskolens økonomiske Institut, hvor
fra resultaterne er publiceret i 1979 under 
titlen: "Dansk landbrugs regionale udvik-

Kornarealet udvides sammen med svinepro
d lJ;, ktionen. 
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Fig. loDen beregnede udvikllng i bedriftsst ruk

t uren frem til 1990. 

ling frem til 1980. - LandbrugsØkonomiske 
studier nr. 12". I det fØlgende bygges dels 
på denne afhandling, dels på andre kilder 
og egne betragtninger. Det skal tilfØjes, at 
redegØrelsen her ifØlge sagens natur må bli
ve meget summarisk, således at der vedrØ
rende detaljer og prognoseforudsætninger 
må henvises til de nedenfor anfØrte kilder. 

Strukturudviklingen 
Prognoseberegningerne viser det ikke over
raskende, at antallet af landbrugsbedrifter 
fortsat vil falde. Fra 1978 til 1990 skulle 
der blive tale om en nedgang fra 122.700 til 
88.000. Udviklingen for de forskellige ejen
domsstØrrelser er vist i fig. 1, hvoraf det 
fremgår, at det især er de mindre ejendom
me, der vil gå tilbage i antal, medens der er 
beregnet en stigning for de mellemstore og 
store brug. 

Der rejses dog tvivl om, hvorvidt progno
sen kan holde, specielt når der henses til 
den nye landbrugslovs bestemmelser om ud
dannelseskrav m.v. Det nuværende rekrut
teringsgrundlag skulle på længere sigt kun 
give bemandingsmuligheder til ea. 35.000 
bedrifter. Selvom der formentlig kan regnes 
med en rimelig dispensationspraksis, er det 
nok uundgåeligt, at udviklingen vil foregå 
endnu stærkere end beregnet, medmindre 
landbrugslovens bestemmelser lempes. 
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Den animalske produktion 
Den beregnede udvikling inden for kvæg
og svineproduktionen er vist i fig. 2. 

Bl.a. på grund af de ret pessimistiske pris
forudsætninger, der er anvendt for mælkens 
vedkommende, viser beregningerne, at ko
antallet vil falde med 30 pet. på landsbasis 
frem til 1990. Som fØlge af en forventet 
fortsat stigning i mælkeydelsen pr. ko er 
mælkeproduktionen dog kun beregnet til at 
falde med 15 pet. inden for samme periode. 

For produktionen af slagterisvin er bereg
net en stigning på ikke mindre end 40 pet. 
i perioden fra 1978 til 1990. Antallet af sØer 
viser en væsentlig lavere stigning, kun 26 
pet., hvilket hænger sammen med, at man 
forudsætter et stigende antal fravænnede 
grise pr. årsso. 

Arealanvendelsen 
Forskydningerne i arealanvendelsen vil na
turligvis være stærkt påvirket af den udvik
ling, der sker i kvægholdet og dermed i be
hovet for grovfoder. Man ser da også i fig. 
3, at arealerne med græs og grønt samt fo
derroer efter prognosen er faldende. Area
lerne, der herved frigØres, skulle overgå til 
dyrkning af først og fremmest foderkorn og 
brØdkorn, hvis andel af landbrugsarealet 
skulle stige med godt 6 pet. 

Forandre salgsafgrØder er kun beregnet 
en ret uvæsentlig stigning på ea. 1 pet. 
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Fig. 2. Udviklingen i den animalske produktion. 
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Fig. 3. Den beregnede arealfordeling. 

Nye sorter og arter i 
planteproduktionen 
I prognoseberegningerne har man ifølge sa
gens natur ikke kunnet tage hensyn til helt 
nye muligheder i planteproduktionen, lige
som det ikke har været muligt at medtage 
afgrØder, der for nærværende kun beslag
lægger meget beskedne arealer. 

Der tænkes her bl.a. på udviklingen inden 
for rapsdyrkningen, hvor fremkomsten af 
sorter med lavt indhold af både erucasyre 
og glucosinulater skulle give mulighed for 
en øget anvendelse af rapsproduktionen så
vel i den humane som i den animalske er
næring. Vi har i Danmark klimatisk og 
jordbundsmæssigt gode betingelser for raps
dyrkning. Vi bØr derfor sætte stærkt ind på 
at udnytte disse nye muligheder, men alli
gevel er det svært at forudsige rapsdyrknin
gens fremtidige omfang, bl.a. fordi mar
kedsmæssige forhold, både inden for EF og 
udenfor, kan blive meget afgØrende. 

Også inden for grovfoderområdet er der 
dukket nye muligheder op i form af majs
sorter, der er egnede til dyrkning under 
mange danske forhold. Majsarealet har i 
1979 formentlig nærmet sig en halv snes tu
sinde ha, og med de gode erfaringer, man 

har mange steder i landet, må man forvente 
en fortsat udbredelse. Majsen udnyttes ofte 
i forbindelse med anvendelsen af såkaldt 
helsæd, hvor man hØster en kornafgrØde -
oftest byg - til foder ca. 4 uger efter skrid
ning. Kombinationen af disse to foderafgrØ
der indebærer øjensynlige fordele såvel af 
fodringsmæssig som arbejdsmæssig art, men 
om dyrkningen vil få et omfang, der i næv
neværdig grad påvirker det samlede grov
foderareal eller måske endog udviklingen i 
kvægholdet, kan ikke siges på nuværende 
tidspunkt. 

Mulighederne i kunstig vanding 
Omkring halvdelen af Danmarks areal er 
sandjord af forskellig, men ofte ret ringe 
bonitet. Periodisk vandmangel i vækstperio
den med efterfØlgende tØrkeskade er derfor 
et almindeligt forekommende fænomen. 

Den specialisering og koncentration af 
kvægholdet, der har fundet sted og stadig 
foregår, stiller imidlertid Øgede krav om 
stabilitet og sikkerhed i planteproduktionen. 
Det har medført, at det på sandjorderne er 
blevet nØdvendigt og rentabelt at vande de 
fleste afgrØder, ikke mindst grovfoderafgrØ
derne. 

Der er da også foregået en stærk udvik-
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KØerne er vandret mod vest. 

ling i antallet af vandingsanlæg, især efter 
tørkeårene 1975 og 1976. I 1978 var der så
ledes godt 13.000 vandingsanlæg, der kunne 
dække ca. 12 pet. af landbrugsarealet. 

I en betænkning om vanding i jordbruget, 
udarbejdet i 1978, er det skØnnet, at der vil 
være en årlig tilvækst på 800 vandingsanlæg 
i de kommende år. Det vil betyde, at der 
omkring år 2000 vil findes ca. 30.000 van
dingsanlæg i Danmark med en samlet kapa
citet på ca. 725.000 ha. Denne udvikling er 
illustreret i fig. 4. 

Specialisering og dræning 
For alle jyske amter undtagen SØnderjylland 
og Ribe har man pronogstiseret en stor stig
ning i svineproduktionen på bekostning af 
kvægholdet. I RingkØbing, Vejle, Viborg og 
Nordjyllands amter vil man indskrænke 

En moderne svinestald. 
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kvægholdet drastisk og udvide svineproduk
tionen med 30-75 pet. Men også i disse am
ter har man betydelige lavbundsområder og 
marginale arealer, der nu anvendes til græs
ning, men som man formentlig Ønsker at 
inddrage til kornproduktion. Dette vil i de 
fleste tilfælde også være muligt, men en for
udsætning vil mange steder være en nydræ
ning eller omdræning af arealerne. 

Forudsætninger for udviklingen 
Den udvikling, der foran er skitseret i meget 
grove træk, har naturligvis mange forud
sætninger af såvel teknjsk som Økonomisk 
og politisk karakter. 

Der regnes f.eks. med stigende hØstud
bytter gennem prognoseperioden, bl.a. som 
fØlge af øget anvendelse af kunstgØdning og 
især kunstvanding. En forudsætning for, at 
sådanne forudsigelser holder stik, er, at der 
ikke lægges hindringer i vejen for landbru
gets anvendelse af handelsgØdning og for 
udnyttelsen af de foreliggende muligheder 
for indvinding af vand til kunstig vanding. 

Desuden, at der ikke indfØres bestemmel
ser, som gør det Økonomisk uoverkomme
ligt eller risikabelt at dræne vandlidende 
landbrugs j ord . 

P.S. Ved redaktionens slutning foreligger en 
rapport om en fremskrivning af udviklingen 
frem til 1985, foretaget af Landboorganisa
tionernes Økonomisk-Statistiske Afdeling. I 
denne rapport tegnes et mere optimistisk 
billede af udviklingen inden for kvægsekto
ren. Fremskrivningen bygger imidlertid på 
en fortsat positiv politisk indstilling til land
bruget - en forudsætning , man efter den se
neste udvikling ikke helt tør forlade sig på. 
- Det er stadig svært at spå om fremtiden! 

Henvisninger: 
Landøkonomisk oversigt 1979. De samvirkende 
danske Landboforeninger, KØbenhavn. 
Fr~de Andersen, Svend Rasmussen og Poul 
~flk Stryg: pansk Landbrugs regionale udvik
hng frem hl 1990. Landbrugsøkonomiske stu
d.ier nr. 12. Økonomisk Institut, Den kgl. Vete
nnær og LandbohØjskole 1979. 
Vanding i jordbruget. Betænkning fra udvalget 
vedrØrende kunstig vanding i jordbruget. KØ
benhavn 1978. 
Regionalfremskrivning til 1980 og 1985. Land
boorganisationernes Økonomisk-Statistiske Af
deling, KØbenhavn 1979. 



Grave/ri dræning i marsken. 

Forskning, 
forsøg 
og udvikling 

Med stigende spec.ialisering og 
mekanisering er der et stort 
behov for udvikling på det 
kulturtekniske fagområde 

Af kst. forsøgschef 
Viggo Larsen, Hedeselskabet 

Det danske Hedeselskabs forsknings- og 
forsØgsvirksomhed har arbejdet med det 
kulturtekniske udviklingsarbejde lige så læn
ge, som Hedeselskabet har eksisteret. 

For nØjagtig 100 år siden omtalte Enrico 
M. Dalg3s i Hedeselskabets Tidsskrift nogle 
dyrkningsforsØg på engarealer, hvor der 
blev tilfØrt kompost. Virkningen af kom
posttilfØrsel ,blev den gang opgjort i antal 
læs hØ. 

Senere har Hedeselskabet i stor udstræk
ning beskæftiget sig med dyrkningsforsØg 
på mose- og hedearealer oftest i tilknytning 
til opdyrkning. 

Det kulturtekniske forsknings- og forsøgs
arbejde har især koncentreret sig om jor
dens vandhusholdning og jordforbedring. 

Med den stigende specialisering og meka
nisering, der foregår i danske landbrug, vil 
der også i fremtiden være et stort behov for 
udvikling på det kulturtekniske fagområde. 

* 
Af allerstØrste dyrkningsmæssige betydning 
er jordernes vandbalanceforhold, specielt 
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ved dræning og vanding. Bortset fra tekni
ske og økonomiske vanskeligheder har der 
hidtil ikke været problemer med gennem
førsel af drænings- og vandingsarbejder. 
Men de seneste års interesse for vore vand
ressourcers kvalitet og kvantitet skaber frygt 
for, at sådanne kulturtekniske foranstaltnin
ger ikke i fremtiden kan gennemfØres på en 
for landbruget tilfredsstillende måde. 

Det kulturtekniske forsØgs- Qg forsknings
arbejde har her en stor opgave at lØse, så 
disse arbejder kan gennemføres på en tek
nisk og miljømæssig forsvarlig måde. 

Dræningsaktiviteten i Danmark andrager 
for tiden ca. 10.000 ha/år. Det akutte behov 
for om dræning, supplering og nydræning 
omfatter derimod ca. 500.000 ha. Med den 
nuværende aktivitet vil der altså gå 50 år, 
fØr disse arealer er drænet. Med et drænet 
areal i Danmark på ca. 1,4 millo ha bØr 
dræningsaktiviteten ligge mellem 20.000 og 
30.000 ha om året. 

Hedeselskabet råder over moderne udstyr, 
når der skal udarbejdes vandplanlægning. 
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Sammenlignet med andre nordiske lande 
og EF-lande er den danske dræningsaktivi
tet meget lav, og dansk landbrugs konkur
renceevne kan svækkes derved. I de nærme
ste år må man forvente en forØge~ interesse 
for dræning, specielt på morænelerjorder. 

I relation til dette kan det forudses, at 
gravefri dræning vinder større udbredelse, 
hvortil kræves udvikling af rØr- og filterma
terialer, afprØvning af mere rationelle og 
hurtige forundersØgelsesmetoder, f.eks. ved 
anvendelse af flyfoto, EDB-opgØrelse, ud
tegning af drænkort på datastyret tegnema
skine m.v. Udvikling af dræningsmaskiner 
vil også være aktuel. 

Drænvandet fra landbrugsarealer udgØr 
en betydelig del af den totale afstrømning 
i vandlØbene. Drænafstrømningen finder 
overvejende sted i vintermånederne, og der 
er behov for at undersØge, om den kan ud
jævnes over en større del af året, f.eks. ved 
at forØge jordens evne som reguleringsma
gasin. 

Det må antages, at der på omk~ing halv
delen af landets landbrugsjord kan være be
hov for vanding. Den totale vandmængde 
til dækning af vandingsbehovet for et nor
malt år kan sættes til 1370 mill m3, hvilket 
kun udgØr ca. 10 pct. af den årlige afstrØm
ning. 

Der foregår endnu ikke en egentlig vand
planlægning inden for jordbruget, men det 
ville være Ønskeligt, at det i større udstræk
ning deltager i samfundets vandplanlægning. 
Og det vil være nØdvendigt, at de erfaringer, 
der findes inden for det kulturtekniske 
forskningsområde, udnyttes i denne plan
lægning. 

Elementer, der bØr indgå i vandplanlæg
ningen for jordbruget, kan være den jord
fysiske sammensætning, vandbalance, afgrØ
destruktur og vandforsyningsmuligheder. 

Opmærksomheden rettes i vid udstræk
ning på jordbrugets indflydelse på vandkva
liteten. Der ligger en stor udfordring i at 
kunne opretholde og udbygge et rationelt 
landbrug uden belastende påvirkning af den 
vandkvalitet, som samfundet ønsker at op
retholde. Kulturteknikerne må her samar
bejde med andre fagfæller inden for land
bruget. 



Vandmængden fra drænudlØb måles med 
Thomson-overfald. 

Der inddrages årligt omkring 10.000 ha 
landbrugsjord til veje og byudvikling og 
ofte er det jord af bedste kvalitet. Det er af 
afgØrende betydning, at det resterende land
brugsareal beskyttes og forbedres. Den kul
turtekniske forskning har her en stor opgave 
at lØse f.eks. ved at forØge kulturplanternes 
rodzone, forbedre jordens vandholdende 
egenskaber og forhindre jorderosion. 

I fortsættelse heraf kan der peges på en 
bedre udnyttelse af affaldsprodukter fra in
dustri og spildevandsrensningsanlæg. Etable
ring af vækstmedium på områder, der har 
været anvendt til råstofudvinding, samt på 
lossepladser m.v., kræver ligeledes fagområ
dets bevågenhed. 

Til eksempel kan nævnes, at der skØns
mæssigt er behov for 5000-6000 ha/år, hvis 
landets spildevandsslam, der har god gØd
ningseffekt, skal bortskaffes via jordbruget. 

Det kulturtekniske forskningsfelt er i hØj 
grad præget af, at der skal kunne fremvises 
praktisk anvendelige resultater. Arbejdet 
griber ind i en hel række andre tæt beslæg
tede fagområder som jordbundskemi, hy
drologi, plantedyrkning og Økologi. I frem
tiden kan der ventes et endnu snævrere 
samarbejde mellem disse fagområder ved 
udformning af tværfaglige projekter. 

Af forskningsopgaver, som trænger sig 
på, kan nævnes, at der er behov for en vur
dering af de Økonomiske, beskæftigelses
mæssige og miljØmæssige konsekvener af en 
forØget dræningsaktivitet her i landet. 

Et andet eksempel kan være en vurdering 
af de produktionsmæssige og erhvervsmæs
sige ændringer, der kan opstå som fØlge af 
skovrejsning på dele af danske marginal
jorder. 

Dansk landbrug er inde i en udvikling, 
der peger frem mod en hØjt mekaniseret og 
programmeret erhvervsform. Også for det 
kulturtekniske forsØgs- og forskningsområde 
er det af afgØrende betydning, at denne ud
vikling fØlges op, og at behovet for faglig 
bistand og vejledning stadig kan imØdekom
mes. 

JordprØver udtages på en fodboldbane. 
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I i-lande' er 
bremsen slået i 
for ødelæggelse 
af skovene · 
Men i mange u-lande 
har den frit løb 

Af statsskovdirektør H. Frølund 

Ser man ud over verden af i dag, mØder 
øjet et antal forskellige skovtyper, set i for
hold til menneskets virksomhed: 1) Helt 
urørte urskove, som svinder med stor hast. 
2) Ødelagte urkove, hv.ori det bedste træ er 
hugget og/eller brændt (svedjebrug), og 
hvor overgræsning ofte er sket, oftest uden 
mange tanker på fremtiden; alt efter klima 
og terræn har dette fØrt til: fattige skove 
med mindreværdige træer, nøgne, eroderede 
bjerge, savanne eller ligefrem Ørk. 3) Mere 
ell. mindre plejede skove på grundlag af de 
gamle urskove, undertiden med indplant
ning af ædeltræer (enrichment plantation), 
som hØrer naturligt hjemme på stedet, eller 
ved stykkevis tilplantning med nye "eksoti
ske", oftest hurtigtvoksende træer ,i mono
kultur. 4) Helt menneskegjorte skove (plan
tager), på Øde jord, med eksotiske træarter, 
ofte til industriel udnyttelse. 

I i-landene er menneskets skadelige ind
greb sat ind for flere generationer eller end
og århundreder siden, og bremserne er for-
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længst slået i de fleste steder, medens Øde
læggelsen af mange u-lande lØber for fuld 
kraft, tildels fremmet af i-landenes teknik. 

I Danmark, som må antages engang at 
have været helt skovklædt, har vi nu 11 pct. 
skov, der som fØlge af den geologiske og 
klimatologiske udvikling samt menneskets 
indgreb falder i to af de nævnte hovedtyper, 
nemlig på morænejorderne: type 3): Mere 
ell. mindre plejede skove på grundlag af 
oprindelige urskove, præget af lØvtræ, især 
bøg, men ofte med stykkevis indplantning 
af (eksotiske) nåletræer - og på de sandede 
smeltevandsflader i vest: type 4): Helt men
neskegjorte hedeplantager af nåletræ, ofte i 
monokultur. Den mest benyttede "eksot": 
rØdgran voksede dog naturligt nær Dan
marks grænser og ville antagelig være van
dret ind af sig selv. 

Som fØlge af tilkomsten af nåletræsplan
tager på skovlØs jord i Danmark er lØvtræ
procenten uundgåeligt faldet (1976: 34 pct. 
af bev. areal), medens lØvtræets absolutte 
areal har holdt sig forbavsende ens gennem 
det meste af de seneste hundrede år. 

Et lignende historisk forlØb kendes fra 
flere andre lande i den gamle verden (Eu
ropa), hvori man nu til dags lægger vægt på 
øget selvforsyning og/eller på de andre go
der, som skoven bringer. 

* 

I den hvide mands nye verden er han ofte 
faret hårdt frem med Økse og ild til stor 
skade for genvæksten og for den økologiske 
balance (f.eks. voldende erosion og over
SVØmmelser), fØr han også der har indset 
nødvendigheden af kontrol. 

Tilsv:arende eller bitrere erfaringer er 
gjort i mange u-lande, og ved den udveks
ling af viden, som bl.a. ved F AO's hjælp 
efter 2. verdenskrig er kommet i stand, er 
der hen over verden gået en vågnende er
kendelse af, at et s~ndt skovbrug er en vig
tig kulturfaktor, og rovdrift et onde. Dette 
hænger til dels sammen med voksende for
ståelse for skovenes mangesidige betydning 
for samfundet, især gennem: 

1) produktion af det bredt anvendelige, 
genskabelige og miljØvenlige råstof: ved. 



2) værn mod erosion (god vandhushold
ning), pollution (møg, røg, støj); 

3) værn af naturskØnhed, fauna, flora og 
geologiske dannelser; 

4) visse steder græsning (aftagende); 

5) fritidsliv. 

I i-landene har ovenstående numre 3 og 
især 5 igennem en årrække, med en op
blomstring i 60'erne, stærkt præget den of
fentlige mening og almenhedens ønsker. 
N avnlig de offentlige skovbrug, der i de 
fleste i-lande vel altid har taget disse sider 
i betragtning, har tilpasset sig yderligere. 

Den ressourcebevidsthed, ja bekymring 
over, at ressource-grænserne synes nære, 
som har grebet i-landenes Økonomer og 
planlæggere i de seneste år, kunne imidler
tid tyde på, at pendulet ikke er langt fra at 
nå sin yderstilling og altså vil svinge tilbage 
mod større vægt på vedproduktionen. 

Så vidt det kan skØnnes, er der egentlig 
endnu træ nok på jorden, når alt regnes 
med, hvoriblandt de udstrakte skove i 

USSR, Nordamerika og Amazonas, men 
langt fra alt er (Økonomisk) tilgængeligt 
eller anvendeligt, og dette gælder også nåle
træ, som dominerer verdensmarkedet. 

* 

I Europa (exe!. USSR), som er et under
skudsområde for træ, skØnnes træforbruget 
op til år 2000 at vokse med 2-3 pct. årlig, 
men produktionen med kun det halve. 
Dækning ventes ved århundredskiftet kun 
at kunne nås ved både øget import og øget 
hjemlig indsats. For Danmark skal mindes 
om, at vi hØrer til nær toppen af verdens 
forbrugere af træprodukter pr. indbygger, 
men nær bunden i selvforsyningsgrad (30 + 
25 pct.). 

Den Øgede indsats i selve de europæiske 
lande kan ske ved 

a) forbedret drift af eksisterende skove 
og/eller 

b) anlæg af nye menneskegjorte skove. 

Ørken hvor der fØr var skov. Distancen efter brænde bliver stadig længere. 
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Ødelæggelse af u-landes skove fremmes ofte 
af i-landes teknik. 

ad a) Der findes i mange lande gode mu
ligheder for træartsskifte, for genetisk og 
fænotypisk forbedring af skovplanter, bedre 
kulturteknik, dækningsgrad, lØbende be
standspleje f.eks. ved beskyttelse af tyn
dingshugst, gØdskning, bedre skovnings- og 
transportrnetoder, udnyttelse af biomassen, 
salgsarbejde, samarbejde ml. skovejere og 
med træindustrien. 

ad b) Sådanne nye skove plantes bl.a. i 
Mellem- og Sydeuropa(s bjergegne), hvor 
landbrug opgives, i Mellemeuropa især med 
nåletræ, (tildels nordamerikansk douglas
gran), i Sydeuropa for en del med hurtige 
eucalyptusarter (opr. australske). 

I Fenno-Scandinavien (--;-. Danmark), som 
er vor nabo og et vigtigt område for skov
brug og skovprodukter, bekymrer man sig i 
stigende grad om at få nok råstoffer til sin 
stærkt udbyggede træindustri, og skovpoli
tiken og -bruget præges ' af indsats for at 
øge både ad ovenstående a) og b). Et nyt 
træk er planen om i stor skala i svensk 
Norrland at plante den hurtige nordameri
kanske contortafyr til kort omdrift ("mini
rotation") som råstof til den hjemlige cellu
loseindustri, der må kæmpe med de nord-
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amerikanske konkurrenter, som har adgang 
til store råstofkilder. 

* 

I den tredie verden = u-landene er der på 
lign. måde mangesteds anlagt og planlagt 
store "industrielle plantager" for at mindske 
valutakrævende import af f.eks. bygnings
tømmer og papirvarer, og stærkt kapitalkræ
vende træindustri har været det næste pro
grampunkt. Hvad enten årsagen har været 
ærgerrighed hos de fremmede eksperter og/ 
eller hos u-landets egne politikere og em
bedsmænd, er dette ofte drevet så vidt, at 
landet er blevet for gældbundet, har fået 
maskineri, det savner folk til at betjene, har 
lavet dyre og dårlige produkter, som ingen 
kan kØbe - og har forsØmt den brede be
folknings tarv for daglige varer såsom 
brænde og pæle (til hytter), der ofte må 
bæres lange veje. 

I de senere år har i visse u-lande med 
social samvittighed bredt sig et Ønske om 
at hæve levestandarden ikke blot for et få
tal, men for det brede folk, som hidtil har 
været uberØrt af "udviklingen". Ideen om 
"community plantations" (fællesplantager) 
nær landsbyerne, som længe har levet i 
Kina, er taget op af FAO og af en del gi
verlande bilateralt og kommer nok til at 
præge u-landsskovbruget i de kommende år. 

Samtidig er der blevet mere interesse for 
genoptagelse af dyrkning af de gamle, ædle 
tropetræer, som svinder hastigt. 

* 

Hvad angår Danmark selv, kan skovbruget 
vel hævdes at være nogenlunde med på no
derne. 

Rent bortset fra, at rejsning af ny, men
neskegjort skov, der begyndte i 1789 og fik 
et stort opsving efter oprettelsen af D~t dan
ske Hedeselskab i 1866, er gået i stå, ~rængt 
af både landbrug, naturfredning og byudvik
ling, må det dog nok erkendes, at der er 
sorte punkter, som fremtidig bØr males 
grønne. 

Et af dem er den ringe interesse., som 
Danmark, sammenlignet med mange andre 



lande, viser produktionsmulighederne i de 
små skove (L 50 ha), som dækker 1/4 af det 
samlede skovareal. 

Et andet sort punkt er de endnu alt for 
mange lavproduktive oftest uskØnne bjerg
fyrplantager, som bØr forvandles med mere 
givtige træarter. Måtte de hØje brændsels
priser nu kunne fremme denne sag. 

Et tredie sort punkt, som er mere univer
selt, er de dyre tyndingshugster, som det er 
for fristende at forsømme. (Måske kan også 
her de høje oliepriser hjælpe, men dansk 
skovbrug må på den anden side lære ikke 
at svigte den træindustri, det skal leve sam
men med i fremtiden). I mange år steg time
lØnskurven for menneskeligt arbejde stejlere 
end for maskiner, men siden 1975 er det 
omvendt Da imidlertid arbejdskraften i 
skoven mestendels er sparsom, er der alli
gevel næppe nogen fremtidsvej uden om vi
dere mekanisering. Her er heldigvis et godt 
udviklingsarbejde i gang i Danmark, så de 
mekaniske dinosaurer, som større lande fal
byder, kan aflØses af en -lettere dansk race. 

IØvrigt synes det, trods al tale om at hø
ste hele "biomassen" og trods et (ubetyde
ligt) tilvækst- og kvalitetstab på kultursta
diet også fremtidig at være rigtigt at søge at 
undgå hugst af de allertyndeste stammer, 
~.v.s . ved plantning at holde plantetallet til
svarende nede. Juletræ- og pyntegrØntkultu
rer er en sag for sig, og markedet vil for
mentlig stadig kunne tage udvidelser. 

Blandt lØvtræer vil bØgen i overskuelig 
fremtid nok stadig skulle selvforynges, uden 
for megen perfektionisme, og plantetallet 
nedbringes kunstigt (mekanisk). Knapheden 
på hårdt tropetræ vil forhåbentlig efterhån
den løfte · prisen på bØg o.a. dansk løvtræ. 
Egepriserne er på vej op - blot nu ikke folks 
livskvalit~t lider for stærkt, når man hugger 
egene, fØv de fordærves! ForØvrigt regner 
internationale skoVØkonomer med prisstig
ning ogsapå nåletræ som fØlge af den knap
hed i Europa, der ventes tiltagende imod 
århundredskiftet. 

Men iØvrigt vil danske skovbrugere, som 
flest er naturvenner, sikkert også fremtidig 
vide at tilgodese naturskØnhed og -bevarelse 
såvel som et hensynsfuldt friluftsliv - alt
sammen goder, som skoven kan yde. 

BØgeskov - arealet med løvtræ har i Dan
mark holdt sig ens i de sidste 100 år. 
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Hjortevildtet 
kom tilbage 
da plantagerne 
groede til 
Men udviklingen blev katastrofal 
for nogle hønsefugle 

Af dr. phil. H. Strandgaard 

Allerede ordet plantage leder tanken hen på 
Jylland, og det er da også i udpræget grad 
denne landsdel, som plantagerne har sat sit 
præg på både landskabsmæssigt og med 
hensyn til en række vildtarters udbredelses
mønster. 

Arter som kronvildt og råvildt var, fØr 
plantagerne blev etableret i Midt- og Vest
jylland, stort set udryddet i disse landsdele. 
Specielt for kronvildtet, men også i nogen 
grad for råvildtet, gælder, at disse arter ud
mærket kan leve i et skovlØst landskab, som 
vi eksempelvis ser det i Skotland, men be
tingelsen er da, at der forekommer store 
ubeboede strækninger. 

I et landskab som vores, hvor der fore
går menneskelige aktiviteter næsten overalt, 
synes det at være afgØrende nØdvendigt, at 
der findes steder, hvor dyrene kan finde 
dækning. Ellers er de alt for udsatte for ef
terstræbelse. 

Det er da også typisk, at fØrst da træerne 
i de plantager, der vel for de flestes ved
kommende blev anlagt efter midten af sid
ste århundrede, havde fået en sådan stør
relse, at de kunne yde dyrene dækning, op
stod der påny bestande. 

* 
Selvom plantagerne således i vid udstræk
ning danner den egentlige baggrund for, at 
der i Jyllands tidligere hedeegne i dag findes 
store bestande af navnlig hjortevildt, er disse 
områders bæreevne dog fremdeles relativ 
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FI,. L B('pl.nt('d~ arealer I Ho\'~rd.1 plant.,e I 1893. Kortet er udarbejdet pi grundt., al den 
fante opm4lin,. JOrn .ko'lreaulerinlen lou·tol delte Ar. 

FI,. I. Beplantede aruler I Hoverdal planlage i lU •. Denne tilstand bevarede. heil op Ul 19.1:. 
hvor 111&11 ,enoplo, Ulplantnlnllarbejdel . 

Fi,. S. Beplantede .realer I Ho\!erdal p.lanta,c I IMS. Tilplantningen er nu ., vidt (remjIuedet, 
at d. Aba. arealer er 1I1e ved .t v.re helt lonvundot. 

Eksempel på tilplantningsgrad og' .;.jbrløb 
Hoverdal plantage, VIborg disirikt. : 

lav. Sammenlignes f.eks. bestandstætheden 
af rådyr i det Østlige og det vestlige Dan
mark, lever der langt flere dyr pr. 100 ha 
på Øerne og i Østjylland end i Midt- og 
Vestjylland. Dette skyldes primært de øst
lige landsdeles generelt større frodighed. 
Men også de enkelte plantageområder imel
lem findes der store forskelle, forskelle, der 
ikke alene kan føres tilbage til variationer 
i jordbund og klima, men som i vid ud
strækning også hænger sammen med de en
kelte plantagers tilstand. 

En plantage er en levende enhed. Der 
foregår til stadighed ændringer både gen
nem træernes vækst og gennem menneskelige 
indgreb i form af plantning og hugst m.m. 
Og disse ændringer spiller en betydelig rolle 

. for det dyreliv, der findes i området. 
Nåletræ er det dominerende element i 



plantagerne. Dette er afgØrende for planta
gernes ernæringsværdi for vild tet, idet næ
sten alle vore nåletræer i udpræget grad er 
skyggetræer. Kun hvor der kommer tilstræk
keligt lys gennem kronetaget ned til skov
bunden, vil der blive en bundflora og der
med et fØdegrundlag for områdets dyreliv. 

Jeg mindes i den forbindelse en jagt på 
Palsgård, hvor vi netop drØftede disse for
hold. En af skovfogederne sagde til mig: 
"Ja, Strandgaard, det er meget godt, det du 
går og fortæller, men nu har jeg været skov
foged her i 30 år, og jeg synes ikke, der er 
sket så store ændringer. Derimod kan jeg 
godt fortælle, at der er sket store ændringer 
med hensyn til vildtmængden, for da jeg 
kom her som ung skovfoged, kunne vi i en 
såt skyde lige så meget vildt, som vi nu får 
på en hel dag." 

Der er ingen tvivl om, at det med jagt
udbyttet er rigtigt, men jeg fØlte mig i den 
grad overbevist om, at bevoksningsforhol
dene spiller en afgØrende rolle, at jeg valgte 
at svare skovfogeden fØlgende: "Dengang 
du kom hertil, var der tale om en ung og 
nyplantet plantage. Det, at der var sket en 
bearbejdelse af jorden, og at træerne var 

Vejrende gaffelbuk i bjergfyrplantage. 

nyplantede, gjorde, at der var kommet gang 
i produktionen. Træerne gav dækning, men 
holdt endnu ikke lyset ude, og der kunne 
gro en masse lyng og lignende i rækkerne 
mellem træerne. Men i dag er der intet på 
skovbunden. J a, jeg vil endda indgå det 
væddemål med dig, at om du fik hele din 
dag til rådighed, så ville du ikke være i 
stand til at fØde to kaniner med det, du 
kunne plukke under de sluttede bevoksnin
ger." 

Så store ændringer er der sket, men ofte 
bemærker man det ikke, når man går i om
rådet dag efter dag. 

* 
Men også tilplantningsgraden spiller ind. 
Den intensitet, hvormed arealet udnyttes til 
skovdyrkning har været stadig stigende, ofte 
med biotopforringelse for dyrelivet til fØlge. 

Som eksempel kan udviklingen i Hover
dal Plantage i Vestjylland anfØres. De are
aler, der udgØr plantagen blev hovedsagelig 
kØbt i 1891-92, da staten erhvervede store 
arealer med henblik på tilplantning. I 1893 
foretog skovreguleringen den fØrste opmå
ling, og kortet, der er udarbejdet på grund
lag af oplysninger herfra, viser, at der på 
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daværende tidspunkt kun var tale om yderst 
begrænsede tilplantninger. Bortset fra et par 
småarealer fandtes der kun nogle nyplant
ninger lige omkring gården St. Hoverdal i 
områdets sydkant. Resten af arealet henlå 
som hedestrækninger. 

I de næste årtier var der til gengæld en 
meget livlig aktivitet med tilplantning af 
store områder. 2. fase viser de tilplantede 
arealers udstrækning i 1914, da plantnings-

Kronhjort i lysning i en nåletræsplantage. 
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arbejdet igen standsede på grund af den l. 
verdenskrig. Herefter henlå plantagen uden 
nogen nævneværdig aktivitet lige til 1942. 

De plantede arealer voksede op og dan
nede skov og dermed dækning, og ind imel
lem lå store arealer med lyng og græsser. 
Selv hvis plantagen var blevet anlagt af hen
syn til hjortevildt, kunne man næppe Ønske 
en bedre fordeling af hede og plantage, og 
Poul Hansens beskrivelse i Fra Ødemarker 



til storskove 1942, tyder da også på en bety
delig kronvildtbestand i området i den 
nævnte periode. 

I 1942 blev Ulborg statsskovdistrikt op
rettet som selvstændigt skovdistrikt, og med 
tilkØb af ca. 60 ha ved plantagens sydvest
lige del blev plantningsarbejdet samtidig 
genoptaget. Som det fremgår af det neder
ste kort, der viser det beplantede areal i 
1965, er de åbne hedestrækninger nu ved at 
være helt forsvundet. Denne udvikling har 
medfØrt en forringelse af bæreevnen som 
helhed. Både tilplantningsgrad og bevoks
ningernes aldersfordeling er således af den 
største betydning for, hvor meget vildt der 
kan finde livsbetingelser inden for plantage
området, men det er ikke kun tilstanden i 
plantagerne, der er af stor betydning for 
vildtets trivsel. Samspillet med de nærmeste 
omgivelser er også af stor betydning, og på 
dette felt er der ligeledes sket store ændrin-
ger. * 
Mange plantager var tidligere mere eller 
mindre omgivet af lyngklædte arealer, men 
i dag er jorden de fleste steder dyrket til 
plantagekanten. Hermed er den navnlig for 
hjortevildtets vinterernæring meget vigtige 
lyngvegetation forsvundet og i det moderne 
landbrug ofte erstattet med plØjemarker i 
vinterhalvåret. 

Enkelte distrikter har taget konsekvensen 
af dette og anlagt et betydeligt net af foder
marker på brandlinier og lignende steder. 
Mest udpræget er dette vel gjort af skov
rider Hanberg på Feldborg skivdistrikt, og 
der er næppe tvivl om, at de dyrkede area
ler inden for plantagen har bevirket en hØ
jere bæreevne for vildt. Men også indplant
ning af brede lØvtræbælter, SDm det eksem
pelvis ses i Kompedal plantage, er af bety
delig vildtmæssig værdi. 

Selvom plantagerne primært er et sted, 
hvor der dyrkes træer, er der næppe tvivl 
om, at deres vildtmæssige værdi kan øges, 
hvis man til stadighed er opmærksom på, 
at der også er steder, hvor en bundflora kan 
trives. 

Plantagerne har ændret det jyske land
skab og dermed også betingelserne for vildt
arterne. Som det er vist, har det været en 
positiv ændring for vores hjortevildt. Også 

En smuk seksender råbuk. 

duehØgen har i hØj grad nydt godt af til
plantningen, men for agerhØns og urfugle 
har udviklingen været katastrofal. Ikke alene 
har man med plantagerne skabt ideelle be
tingelser for en af disse hØnsefugles natur
lige fjender, men man har samtidig direkte 
ødelagt den biotop, der er livsnØdvendig for 
dem. 

I almindelighed må plantagerne sikkert 
betragtes som et gode, men her som i andre 
forhold, hvor naturen ændres, vil en vurde
ring af resultatet være helt afhængig af, 
hvem og hvad det er godt for. 
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Skovning af gammel ædelgran i hedeplantage. 

Nødvendigt med 
støtte til bedre 
udnyttelse 
af små plantager 
Hedeselskabets organisation 
velegnet til at bistå ved 
bevarelsen af det værdifulde 
landskabelige indslag 

Af afdelingschef, skovrider 
Søren Grosen, Hedeselskabet 

Hedeskovbruget kan snart fejre 200 års ju
bilæum, idet statens første egentlige skov
plantninger blev startet i 1789 på Stendal
gård, en del af det nuværende Viborg stats
skovdistrikt. 

Da Hedeselskabet blev stiftet i 1866, kun-
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ne man derfor bygge på et da allerede ret 
langt åremål af erfaringer. 

I de fØrste 100 år blev ved Hedeselskabets 
medvirken oprettet ca. 105.000 ha fred
skovsplantager, og herudover er med hjælp 
og bistand gennem Hedeselskabet plantet et 
meget stort antal ikke-fredskovspligtige 
plantager, de såkaldte småplantninger. Are
alet af disse småplantninger kan anslås til 
35.000-40.000 ha, hvoraf alene 21.000 ha 
blev anlagt 1938-63 af Hedeselskabets fly
vende Korps. 

Anlægget af plantager har gennem næ
sten hele den forlØbne tid haft bevillings
myndighedernes bevågenhed, og der har un
der de skiftende forhold været ydet fra 25 
til 67 pet. tilskud til tilplantningsudgifterne. 

Endnu findes til dette formål en mindre 
bevilling på finansloven, men flere forhold 
bl.a. af lovgivningsmæssig og Økonomisk art 
har medfØrt, at anlægget af fredskovsplan
tager omtrent er gået i stå. 

Også anlæg af ikke-fredskovspligtige 
plantager med egentlig træproduktion for 
øje er i dag af ringe omfang. Til gengæld 
har de senere års gode priser på juletræs
og pyntegrøntsmarkedet animeret mange til 
anlæg af kulturer med nordmannsgran og 



nobilis, der indtil videre kan etableres på 
landbrugspligtig jord uden at komme i strid 
med landbrugslovene. 

Danmark har som nævnt en lang tradition 
for skovplantning, en virksomhed, der på 
150 år har hævet landets skovprocent fra 
ca. 3 pet. til ca. 11 pet. Ser man på tilgan
gen af private fredskovsplantager, har denne 
udvist store variationer fra et tiår til et an
det, afhængig af landbrugets Økonomiske 
forhold, statstilskud m.v. 

Kan man da tænke sig, at der kan komme 
en ny skovplantningsbØlge? 

,EF-landene har et stort træ-underskud, 
idet en samlet opgØrelse viser, at produk
tionen kun dækker ca. 50 pet. af forbruget 
af træ og træprodukter. 

Udslæbning af tømmer med klembanke. 

Fra Bruxelles er der derfor også kommet 
flere initiativer til forØgelse af skovarealet 
og træproduktionen, men det vil næppe fo
rekomme sandsynligt, at væsentlige danske 
landbrugsarealer selv af de ringere boniteter 
inden for en overskuelig fremtid af økono
miske eller samfundsmæssige hensyn skulle 
overgå til skovbrug. 

Skovplantningens æra må antages at være 
forbi, og skovbrugernes anstrengelser må 
samles om at udnytte de allerede etablerede 
skove bedst muligt. 

* 
Efter de fØrste forsØg og skuffelser bl.a. 
med skovfyr blev rØdgranen hedeskovbru
gets vigtigste træart. - Her kan det måske 

~, .. ,~,:.~ 
.~~ ~ .-, t"i." , 

, .';.. J ~. \ 

!f'1,~, : r;~\ \ 

. 1\ 

29 



indskydes, at vore nåletræer med undtagelse 
af ene og måske taks alle er indfØrt her til 
landet, de fØrste i skovbruget for godt 200 
år siden. - Efterhånden som summen af er
faringer og forsØgsresultater, især fra pro
veniensforskningen, er vokset, er flere andre 
nåletræarter blevet almindelige i hedeskov
bruget: ædelgran, sitka, lærk, douglas og 
grandis m.fl. Hertil kommer juletræs- og 
pyntegrøntsarterne: nordmanniana, no bil is 
og omorika, og nutidens skovbrugere har 
derfor et betydeligt træartsspektrum at spille 
på, hvilket også i de kommende år vil gøre 
vore plantager mere varierede og dermed 
nok også mere publikumsvenlige. 

Derimod skal man nok ikke forvente, at 
vore hjemlige træarter bØg og eg i fremtiden 
skal få en arealmæssig væsentlig plads i he
deskovbruget, og det samme gælder de im
porterede løvtræer, f.eks. rØdeg og ær. BØg 
og eg vil fortsat blive indplantet i 2. gene
ration i udkanter og langs veje, men egent
lig lØvtrædyrkning på vore svage boniteter 
er langt hinsides al Økonomi. 

UdkØrsel af kassetræ. 
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Som for de fleste erhverv i industrialis
mens tidsalder er teknik og Økonomi nært 
forbundne også i skovbruget. De senere års 
udvikling har hovedsagelig været koncentre
ret om udkØrselsgrej og kulturteknik. Hede
selskabet har bl.a. satset betydelige midler 
på denne udvikling, og der er ved samar
bejde mellem forskellige institutioner nået 
betydelige resultater m.h.t. at billiggØre og 
effektivisere arbejdet og fritage skovarbej
deren for en del af det tungeste slid. 

Sammenlignet med f.eks. landbruget er 
skovbruget imidlertid meget langt tilbage i 
lØsningen af sit "hØst-problem". Vi må al
mindeligvis have hvert enkelt træ fældet og 
afkvistet af en skovarbejder med motorsav, 
et arbejde, der trods de bedste hjælpemidler 
og sikkerhedsudstyr er besværligt og ikke 
ufarligt. 

Både i de store skovlande og herhjemme 
satses meget på at finde en lØsning på dette 
problem, der er både Økonomisk og skov
dyrkningsmæssig acceptabel, specielt for de 
mindre effekter, men spørgsmålet er kom-



pliceret, og en tilfredsstillende lØsning ligger 
nok ikke lige om hjØrnet. 

Et udviklingsfelt, der peger mod fremti
den, er skovgØdskningen, hvor Hedeselska
bet gennem en længere årrække har deltaget 
aktivt både på det forsØgsmæssige område 
og i praksis. De indhØstede resultater og er
faringer viser, at under et normalt prisleje 
kan træproduktionen Øges væsentligt på de 
fleste hedeboniteter på et tilfredsstillende 
økonomisk grundlag. 

* 
Alle, der beskæftiger sig med skovbrug og 
specielt på de svagere boniteter, kender er
hvervets nuværende svære Økonomiske van
skeligheder, idet stigende udgifter til ar
bejdslØn, administration og skatter ikke 
kompenseres af tilsvarende stigning i effekt
priserne, og det kan derfor nok slå en "er
hvervsskovbruger" med undren at registrere 
skovejendomsprisernes himmelflugt, som 
helt er uden sammenhæng med skovdriftens 
Økonomi. 

Småskov yder læ for græssende kreaturer. 

De Økonomiske problemer er i øvrigt især 
akutte for de mindre og yngre hedeplanta
ger, hvor udkantsproblemer, de senere års 
tørkeskader og negativt dækningsbidrag ved 
udtynding gør en almindelig privatØkono
misk drift umulig. Næsten værre endnu er 
problemet med at få forynget de sidste af 
de bjergfyrarealer, der blev plantet under 
og lige efter sidste krig. 

Hvis samfundet Ønsker at udnytte den po
tentielle produktion, som disse plantager re
præsenterer, og bevare dem som en del af 
det jyske landskab til gavn og glæde for 
befolkningen, vil det være nØdvendigt, at 
der afsættes betydelige midler til at få reno
veret disse små og mellemstore plantager. 

Hedeselskabets organisation skulle være 
velegnet til at bistå ved et sådant arrange
ment, samtidig med at selskabet forhåbent
lig fortsat vil have mulighed for at deltage 
i skovbrugets almindelige udvikling med 
hensyn til skovfrø, i planteskolerne, skov
træforædling, gØdningsforsØg, driftsplanlæg
ning og driftsteknik. 
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Læhegnenes 
betydning 
for vilde dyr 
og fuglefauna 
Bedre viden ønskelig før 
50-100 års udvikling fastlægges 

Af cand. scient. 
Ole Have Jørgensen 

Det fremgår af de seneste udgaver af Dan
marks Statistik, at omkring 5 pet. af Dan
marks areal er dækket af nåleskov. En me
get væsentlig del af disse nåleskovsområder 
er plantet af eller med assistance fra Det 
danske Hedeselskab. 

Disse plantninger har naturligvis på af
gØrende vis ændret levevilkårene for fugle
faunaen i de berørte områder. Mange fugle
arter, som især er knyttet til det åbne land, 
reduceres i antal, mens en række skovfugle 
har haft en betydelig fremgang. 

Denne fremgang er i fØrste række sket 

Karakteristiske ynglefugle i læbælter af nå
letræer og "oprindelige" hegn med løvtræer. 
Bestanden af de hulerugende mejser kan 
forØges betydeligt ved opsætning af rede
kasser. 

YNGLEFUGLE FÆLLES FOR YNGLEFUGLE KUN YNGLEFUGLE KUN 

LØV- OG NALETRÆSHEGN I NALETRÆSHEGN I LØVTRÆSHEGN 

Husskade Sortmejse Tornsanger 

Gråkrage Fuglekonge Blårnej se 

Solsort Skovpiber Gulbug 

Musvit Sangdrossel Stillids 

Bogfinke 

Gulspurv 
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for de typiske nåleskovsfugle som topmejse, 
sortmejse, fuglekonge og lille korsnæb, men 
også bestandene af f.eks. bogfinke, mistel
drossel og sangdrossel er blevet forøget i 
ganske betydelig grad. Nævnes skal det i 
den forbindelse, at topmejsen og sortmejsen 
fØrst er begyndt at yngle i Danmark, efter 
at de første større plantageområder var op
stået i slutningen af sidste århundrede. 

De midt- og vestjyske plantager har i de 
sidste 15-20 år vist sig at byde på velegnede 
ynglebetingelser for endnu et par fuglearter, 
der er indvandret som ynglefugle i Dan
mark. Det drejer sig om sjaggeren, som er 
en almindelig vintergæst fra Skandinavien 
og nu desuden findes som ynglefugl bl.a. i 
Thy, og gråsiskenen, som i lØbet af få år har 
bredt sig i plantagerne langs hele vestkysten 
og til visse plantageområder i midtjylland. 

Der er endvidere grund til at fremhæve, 
at de ældre plantager er særdeles værdifulde 
yngleområder for spurvehØg og duehØg. 
Disse arter har sammen med andre rovfugle 
været udsat for et stadig stigende pres fra 
den intensive landbrugs- og jagtmæssige ud
nyttelse af landskabet i det Østlige Dan
mark, men det synes, som om specielt due
høgene har haft gode kår i plantagerne. 

Selvom den udstrakte plantningsaktivitet 
således kan godskrives fremgange både i an
tallet af nye ynglefugle og i ynglebestan
dene af mange almindelige skovfugle, må 
det ikke glemmes, at disse positive effekter 
er fremkommet på bekostning af en negativ 
udvikling i bestandene af specielt vore hede
fugle. Både urfugle og tinksmede er gået til
bage i en grad, hvor man nu må frygte for 
disse arters fortsatte overleven som yngle
fugle i Danmark. 

* 

Det danske Hedeselskab har på tilsvarende 
vis halt afgØrende indflydelse på de sidste 
100 års udvikling inden for læplantningen. 
Der foreligger ingen nye opgØrelser over 
den samlede længde af levende hegn, her
under læhegn i Danmark, men ved beSØg i 
midt- og vestjylland får man et klart indtryk 
af, at der må være tale om et anseligt antal 
km. 



Naturligvis vælger professionelle skovarbej
dere HUSQVARNA - fordi den er det perfekte 
værktøj - men den øgede sikkerhed tæller nu 
også stærkt hos de knap så rutinerede ... ! 
Der findes Husqvarna modeller til ethvert behov, både for professio
nelle og alle andre. Husqvarna motorsave er udstyret med en paten
teret kædebremse, som stopper »kastet« automatisk (såfremt saven 
slår op) på 0,05 sekund, hvor almindelige save først standserved 0,12 
sek. 

Husqvarna har: sikkerhedshåndtag 
m. aut. kædebremse. - el-opvarmet 
håndtag på flere modeller - vibra-
tionsdæmpet udf. '~~~~~W!!l 
- lav vægt, smal 
udførelse - Iyd Husqvarna 

dæmpet. 

FL VM O A/S Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby. 

brochure og 
forhandleroplysni ng 
(02) 87 75 77 



J U N K KA R I F L I S H U G G E R 
Billig 
og 
robust 

V ADGAARDSVEJ 42 
2860 SØBORG 
TLF. (01) 561060 

De samvirkende 
danske 
Landboforeninger 



"Takket være Andelsbanken 
kanjeg snart sige mit job op::. 

Gårdejer 
Jens Peter Mark Larsen 
Væggerbyvej 58 
9541 Suldrup 

»Smågrisene er min store inte
resse. Min hobby, kan man vel 
sige. Men jeg har et fast job som 
maskinfører for at få det hele 
til at løbe rundt. For et par år siden 
skiftede jeg med min far, og fik 
selvfølgelig lyst til at gøre noget 
mere ved svineproduktionen. 
Min far gik med i Andelsbanken, 
og sammen med landbrugets 
regnskabskonsulent lagde vi planer 
og budgetter for en helt ny stald 
med plads til 100 søer. 

Vi byggede den her i foråret. 
Og Andelsbanken kla rede finan
sieringen. Dels med finanslån, 
dels med lån i Dansk Landbrugs 
R ealkreditfond. 
Hvis budgettet holder - så er jeg 
fuldtidsbeskæftiget herhjemme fra 
omkring december må ned. Og 
det er lige præcis det , jeg altid 
har ønsket mig«. 

Andelsbankens 
Erhvervsservice 

Tlf.: 

Adresse : 

Post nr. By: 

o Jeg ønsker at 
modtage Andels
bankens Erhvervs
mappe. 

O Jeg ønsker gra tis 
abonnement på 
månedsblade t 
Andelsbankens 
Erhvervsorie nteri ngo 

Kupone n se ndes til na:rmcste Andelsbank 
ell e r til Andelsbanke n, Postbox 360, 
IS04 Københ avn V 

A ANDELSBANKEN 



Egen import 
gennem ca. 20 år 

- derfor største erfaring -
og ikke dyrere 

Vort specialværksted klarer reparation 
og service, 
selvom maskinen ikke er købt hos os 

Drejer det sig om noget 
med penge? 
Bankrådgiveren er altid 
lige ved hånden! 

w~ .~-
PRIVATbanken 

MOTORSAVE 

Sandvik skovspil 
Reservedele 
Udstyr 
Si kkerhedsbeklædn i ng 
Termotøj 
Havemaskiner 
Trækløvemaskiner 

IMPORT - SALG - ,SERVICE 

Aut. Briggs & Stratton forhandler 

Fa. KEJ LSTR U P 
7362 HAMPEN 

TELEFON (05) 7751 16 

Viborg Afdeling 
Sankt Mathiasgade 15 . 8800 Viborg 
Telefon (06) 622600 ' 



-skulle jeg selv, 
min familie 
og hele min gård forsikres i ... 
Den almindelige Brandforsikring af 1792 
Hovedkontor: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby 
Tlf. (02) 873322 



Beskyt naturen med Enkamat® 

Enkamat 

I dette regnvandsba.ssin ligger Enkamat i en 3 m 
bred stribe i den oprindelige vandstandslinie. 
Bemærk hvordan græsset bedre trives, hvor 
Enkamaten ligger i det øverste jordlag. 
Fodspor fra legende børn ses kun på det uarmere
de areal, fordi der her ikke er Enkamat til at fordele 
og bære trykket. 

Eksemplet viser, hvordan Enkamat virker i 
samarbejde med naturen. 

FRØ-OG SAATEKNIK 
Rantzausmindevej 111 - 5700 Svendborg - TIt. (09) 21 7808 

Vi har et righoldigt informationsmateriale, der også indeholder prøveresultater - ring eller skriv tilos. 

HANDELSBANKEN 
altid med i billedet 



Skovens 
foretrukne gødning 

NPK23-3-7 

Ifølge forsøgene anbefales NPK 23-3-7 
med magnesium og kobber 

til skovgødskning. 
Typens næringsstofindhold gør den 

specielt egnet til brug i såvel 
pyntegrøntbevoksninger som til 

nåletræsarealer for større 
vedproduktion. 

Tal med Deres forhandler om 
levering af prillet NPK 23-3-7 med 

Mg, Cu og B. 

Norsk Hydro 



" ............ må det være af primær interesse at vide, at c 
betalingsdygtigt og respekteret firma .......... " 

" ............ hvorledes savværket til stadighed har forstået 
og befæste sin stilling som et af de fØrende sawærker 

:: ............ disponerer over sprinkleranlæg ........ . 
...................... ... ............. etableret med en eventuel stOl 

............ I forbind 
glædeligt at konsta 
at afsætte sit nålet 



er et velkonsolideret, 

; markere sig 
rhJemme." 

falpssituation for øje." 

e med voksende ............ .. 
"e ~t flere og flere ønsker 
tømmer tilos." 

\ 

PALSGAARD SAVVÆRK A/S 
7362 HAM PEN. TELEFON: 05 -77 6155 



Også den mindre virksomhed 
kan med fordel anvende 

RB-YALUTALAN 
Udlandslån med minimeret kursrisiko 

Har De brug for et lån på 
50.000 kr. eller mere til erhvervs

mæssig anlægsinvestering 
i Deres virksomhed, 

så henvend Dem i nærmeste 
afdel i ng og få yderl igere 

oplysninger om RB-VALUTALAN. 

VARDE 
BANK 

aktieselskabet Varde Bank 

De er altid 
i nærheden af 

en af Falcks 
134 stationer, 
som døgnet rundt 
er parat ti I at 
hjælpe Dem
også med at 
tegne 
abonnement! 

Som abonnent 

er De si kker på 
assistance! 



Enkelte jy,ske byggerier 
er ikke IÆlånt i 
Jyllands Kreditforening ... 

Men i øvrigt 
har jyderne 
forstået at 
vælge deres 
egen kredit
forening
Jyllands 
Kreditforening 
- der belåner 
byggeri 
i det jyske 
område. 

E Bindstouw i Lysgård. Sammen
komsterne, hvor der blev strikket og samtidig 
underholdt med sang, fortællinger og sagn, 

foregik i skolestuen i Lysgård ved Thorning, 
hvor Blicher var præst. 

I den gamle skolemesters stue oplevede 
Blicher egnens folk, når der blev holdt binde
stue, og inspireret heraf skrev han de kendte 

E Bindstouw-fortællinger. 
E Bindstouw er nu mindestue og egnsmuseum. 

Jyllands Kreditforening har ikke ydet lån 
til E Bindstouw. 

Hvis De 
tænker på at 
bygge, er 
der god grund 
til at ringe til 
et af Jyllands 
Kreditforenings 
hjemsteder. 
Her kan De 
få en helt ufor
pligtende 
rådgivning og 

Jyllands Kreditforening vurdering af Deres mulig
heder for lån. ·er ekspert ijysk byggeri og 

formidler langt den største del 
afkreditforeningernes sam
lede udlån i Jylland. JYLlANDS 

KREDITFORENING 
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04) 52 70 00 
6950 RINGKØBING: Herningvej 3. Tlf. (07) 32 Ol II 
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 623333 
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 38 77 
8260 ARHUS-VIBY J: Borgvold 16. Tlf. (06) 14 8800 



McConnel 
McConnel vibrationsharve er gen
nem robust og konstrueret til 
hårdt arbejde. Arbejdsbredde 
2,10 m. Leveres med 2 typer 
jordløsnere efter jordtype og be
hov. Hver vibratorenhed svinger 
9 til 10 gange pr. sekund. 

Forlang demonstration og detal
jerede oplysninger. 

Pensionen sikret for alle 
uanset alder og erhverv 
med Privat-pension 

~~~) 

@Bikuben 

n~44w~~..ø-"" _ " /h.ø Æt 

! MODERNE HAVEREDSKABER " 
i DER UGGER GODT I HAANDEN i. 
j , 

SUPER LET-? 
VÆGTSSI{OVlEN 

"ZINCKlETcc 
G0R ARBEJDET LET 

LET MEN STÆRK SKOVL 

FMS OGSM MED 
ST0VLEBESKYnER 



Mange landmænd har foretaget 
store investeringer i bl.a. stald
byggeri for hurtigst muligt at opnå 
en nødvendig stor og rationel 
produktion. 

En stor udvidelse af produk
tionsapparatet forårsager som regel 
et uforudset stort kapitalbehov 
som følge af omstilling og indkøring 
i forbindelse med den efterfølgende 
besætningsopbygning m.v. 

Dette kapitalbehov dækkes 
som regel ved at trække på dyr 
kredit hos leverandører og andre. 

Her er der virkelig god hjælp 
at hente i Danmark. Vi har bl.a. 
agronomer med særlig erfaring 

inden for driftsøkonomi og finansiel 
planlægning, som kan hjælpe Dem 
med en fornuftig efter finansiering 
af store investeringer og omlægning 
af den løse gæld til bl.a. langfristede 
kreditforeningslån. Er der proble
mer med at få et nyt lån på plads, 
optager KD gerne forhandling 
herom med de øvrige kreditgivere. 

Ring til et af vore hoved
kontorer. Her kan De tale med en af 
vore agronomer om Deres pro
blemer og høre nærmere om Deres 
lånemuligheder i Danmark. 
De kan også få anvist Danmarks 
nærmeste repræsentant eller 
vurderingsmand. 

København: Jarmers Plads 2, 
1590 København V Tlf. (01) 12 53 00. 
Århus: Åboulevarden 69, 
8100 Århus C. Tlf. (06) 12 53 00. 
Herning: Viborgvej 1, 
7400 Herning. Tlf. (07) 125300. 
Aalborg: Algade 58, 
9100 Aalborg. Tlf. (08) 125300. 
Odense: Jernbanegade 16, 
5100 Odense C. Tlf. (09) 12 53 00. 

>D 
Kreditforeningen Danmark 

Danmark er lokal over hele landet. 



A/S Grindsted 

ImprægnerIngs

anstalt 

er køber af nAletræ 

til master i alle 

størrelser fra 

7,7 m. 16cm top. 

Kontant 
afregning 

7200 Grindsted 

telf. (OS) 320855 

Medlemsorientering 

Få et godt sup
plement til folkepensionen! 

- opret en selvpensionskonto i Andelskassen, og 
spar i skat! 

Alle mellem 18 og 49 år kan få en selvpensionskonto. 
og det årligt indsatte beløb kan fratrækkes på selv
angivelsen, inden for 3.()()(),- kroners reglen. Når De 
fylder 60 år, dog tidligst 15 år efter kontoens oprettelse, 
kan hele pensionen + renter hæves skattefrit! 
Kom ind i Andelskassen og få en brochure med yderli
gere oplysninger om selvpension. 

~ -tal skattefOrdele med 

.aANDElSKASSEN 
-det forbrugervenlige pengeinstitut 

Eksport i 1979: ca. 500.000 tons 
Omsætning i 1979: ca. 6 mia. kr. 

ESS-FOOD 
Datterselskaber i en række lande 
og en hyppig berejsning af de 
øvrige lande si krer, at ESS-FOOD 
løbende er i meget nær kontakt 
med såvel handelen, forædlings
virksomhederne, som forbrugerne 
på de vigtigste markeder. 

står for eksport 
af dansk 

svine- og oksekød 

ESS-FOOD . AXELBORG . AXELTORV 3 . 1609 KØBENHAVN V. 



BlllHUIi 
traktorer 

ØKONOMISK I ANSKAFFELSE 
ØKONOMISK I DRIFT 

pris exc!. lev. 

moms og med 2/4 aksel- egen-

leverings- hjuls· 
antal effekt i effekt i effekt i antal gear antal gear afstand, vægt 

model førerhus omk. træk 
cylindre HK (SAE) HK DIN kiloWan frem bak m kg 

250 Belarus 29 .500 ~ 2 31 29 21 2020 

611 Belarus 56.500 70 65 48 10 2.45 3490 

505 Junkkari 58.000 75 65 48 2.37 3200 

505 (turbo) Junkkari 66.000 93 83 61 9 2.37 3340 
525 Junkkari 68.000 75 65 48 9 2.45 3400 
525 (turbo) Junkkari 76.000 93 83 61 2.45 3540 
800 Junkkari 72.000 90 80 59 18 2.37 3200 

820 Junkkari 82.000 90 80 59 18 2.45 3450 

1500 Klippan 220.000 176 165 121 12 2 .86 7500 

0'0 DAIIA 8ElARUS A/S 
8roenge 8 . 2635lshøj . Telefon (02) 997000 

Hovedforhandler vest : 
Brdr. Holst Sørensen AIS 
Obbekær Traktorimport, 6700 Ribe, telefon (051441222 

JYLLAND: 

9500 Hobro, Aksel Padersen, Døstrup, lOB) 557014. 8400 Ebeltoft, Bent Jørgensen, 
Boeslium. (06) 341596. 9840 Løkken, Jørn Just, Ingstrup, lOB) 883310. 8766 Klovborg. 
Klovborg Smede- og Maskinforretning, vi Leif Johansen, Storegade 77. (05) 761261. 
9230 Svenstrup, Kun Willemann, Texaco Service, Dall, lOB) 38 38 99. 9870 Sindal. E. 
Knudsen, Nørregade 32, lOB) 935328. 8800 Viborg, Tage Bech, Vinkelvej 158. (06) 
639253. 7190 Billund , Brdr. Thomsen , (05) 331788. 6392 Tørsbøl. Chr . Andresen. 
Kværsgade 41 , (04) 669246.6270 Tønder, Th . Lutzens Eftf.,(04) 763219. 8791 Trane
bjerg Samsø, Brdr . Stjerne, Besser, (06) 591700 og 1061 591613. 7570 Vemb. Ness Au 
to & Maskinforretning, vi Børge Madsen, Nøragervej 1, Ness. (07) 884150. 

Fyn: 

5792 Arslev. Tarup Autoværksted , E. & H. P. Christensen, læ) 972436. 5600 Fåborg, 
Brdr. Tangeisbjerg Christensen, (09) 619536. 

Forhandler øst : 
SJÆLLAND OG ØERNE: 

4731 Brandelev. Roben Sørensen, Everdrup. (03) 764285. 
4892 Kettinge. Paul Olsen. (03) 873099. 4840 Nørre-Alslev, Neble Maskinforretning, 
Johs. Jørgensen, (03) 834001. 4440 Mørkøv, Orla Manensen, Holbækvej 277. (03) 
475072.4600 Kege, Ole Andersen , Køgevej 101, Vallø, (03) 666135. 3400 Hillerød, Hi)
lerød Autopladeværksted. O. Prehn Monensen & Søn, Slangerupgade 77, (03) 2661 OB. 
4622 Havdrup. Havdrup Auto. Mogens Nielsen, Hovedgaden 54. (03) 38 5128. 



Det danske Hedeselskab 
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 

administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 

kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdnft og 

hartdel med pyntegrønt 



De fleste læhegn består af nåletræer, og 
undersøgelser har godtgjort, at disse hegn 
er af stor fuglemæssig værdi, idet en række 
skovfugle langs hegnene breder sig ud i det 
åbne land. I tabeller der foretaget en 
sammenligning af ynglefuglene i læhegn be
stående af nåletræer og gamle levende hegn 
med lØvtræer, som de kendes i det Østlige 
Danmark. Denne sammenligning kan være 
af interesse, hvis man Ønsker at vurdere de 
fuglemæssige konsekvenser af de nye læ
plantningsaktiviteter, hvor nåletræerne ud
skiftet med trerækkede lØvhegn. 

Det fremgår af tabellen, at en lang række 
fuglearter er fælles for de to hegn typer. Det 
drejer sig bl.a. om gråkrage, husskade, sol
sort, bogfinke og musvit, mens nåleskovs
fugle som sortmejse og fuglekonge samt i 
mindre grad sangdrossel kun findes i de tra
ditionelle nåletræshegn. I de gamle lØvhegn 
findes til gengæld arter som tornsanger, blå
mejse og stillids. 

Fugletætheden i de levende hegn er na
turligvis betydelig mindre end i plantagerne, 
men man skal alligevel regne med, at der 
vil være et par ynglende småfugle for hver 
75-100 lØbende meter hegn. Det svarer til, 
at der i Danmark yngler mellem 500.000 og 
1.000.000 par småfugle i hegn, hvis den 
samlede hegnslængde sættes til 50-100.000 
km. Betragtet som fuglebiotop må hegnene 
derfor siges at have særdeles stor betydning. 

* 

Det er indlysende, at Det danske Hedesel
skab ved på så afgØrende vis at have ind
flydelse på det danske landskabs udform
ning pådrager sig et væsentligt medansvar 
for den fremtidige udvikling. Jeg finder 
grundlag for at fremdrage dette synspunkt 
specielt i relation til de emner, som er be
handlet ov~nfor, idet Hedeselskabet både 
på læplantnings- og plantageområdet står 
overfor opgaver, hvis lØsning får betydning 
i de næste 50-100 år. 

Man har i de seneste år begyndt en til
trængt udskiftning af de gamle enkeltræk
kede læbælter af nåletræ med trerækkede 
lØvhegn, og en del plantager er ved at opnå 

hugstmoden alder, hvorfor der må tages 
stilling til nyplantningens karakter og om
fang. 

Uanset disse landskabselementers forst
lige og land brugsmæssige formål og de her
med forbundne erhvervsØkonomiske proble
mer ligger det klart, at både plantager og 
hegn indgår i naturens kredslØb på en må
de, som stiller krav til forøget viden om 
konsekvenserne af plantevalg, hugstformer, 
nyplantning m.v. 

Det kan i den forbindelse mane til efter
tanke, at den ovenfor refererede underSØ
gelse af fuglene i de levende · hegn er den 
eneste danske og overhovedet en af de få 
ornithologiske undersØgelser, som har be
skæftiget sig med læbælter. Inden for andre 
zoologiske og botaniske discipliner er der 
en tilsvarende mangel på oplysninger om 
læhegnenes biologiske betydning. 

Når man efterfØlgende går over til en ud
skiftning tillØvhegn, har man i valg af 
planter og plantningsmåde i fØrste række 
taget praktiske hensyn, mens hegnenes be
tydning som levested for vilde dyr og plan
ter er vurderet intuitivt og uden nærmere 
undersØgelser. 

Der synes her at være behov for mere 
detaljerede botaniske og zoologiske under
sØgelser, og det er nærliggende at hævde, at 
disse undersØgelser bØr foranstaltes af det 
organ, som har det Øvrige faglige ansvar for 
aktiviteterne. Man kan i den forbindelse 
pege på, at disse undersØgelser med fordel 
kunne udføres som projektarbejde af ar
bejdslØse biologer i et samarbejde mellem 
selskabet og staten. 

Tilsvarende gælder det, at den biologiske 
viden om plantagerne, når bortses fra ska
dedyrsproblematikken, kun er dårligt og 
utilstrækkeligt belyst, hvorfor man også her 
bØr tage skridt til at opnå en bedre viden, 
fØr de endelige beslutninger om de næste 
50-100 års udvikling træffes. 

J eg skal i den forbindelse understrege, at 
disse aktiviteter udmærket kan foregå inden 
for de eksisterende rammer for plantningen, 
og at den indsamlede viden er af stor be
tydning for de konsekvensbetragtninger, 
samfundet må anlægge i den overordnede 
planlægning af vore naturressourcer. 
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Dræningsanlæg 
på 1,4 mill. ha 
sk.al fornyes og 
vedligeholdes 
Behov for vanding af 1,5 mill. ha 
landbrugsjord 

Af afdelingschef 
N. Venov, Hedeselskabet 

Som det fremgår af vedtægterne, er det et 
af Hedeselskabets formål at yde vejledning 
og bistand ved grundforbedring, land- og 
vandplanlægning samt kulturtekniske og hy
drologiske arbejder. 

Disse opgaver varetages af grundforbed
ringsafdelingen, der foruden en centraladmi-

nistration placeret i Viborg består af en 
landsdækkende distriktsadministration med 
kontorer på 21 lokaliteter. Ved afdelingen 
er ansat ca. 200 personer. 

Efter landvindingsloven af 1940 er der 
foretaget afvandingsforanstaltninger omfat
tende ca. 200.000 ha, hvoraf de kunstige af
vandinger udgør ca. 92.000 ha. Landvin
dingsloven gav mulighed for statstilskud på 
indtil 2/3 af anlægsudgiften, og der ydedes 
statslån til det belØb, lodsejerne skulle ud
rede til 41/ 2 pet. p.a. med en afdragstid på 
20 år efter en rente- og afdragsfri periode 
på 3 år. 

Loven ændredes i 1966 således, at stats
tilskudet reduceredes til 25 pet. - dog under 
særlige forhold op til 50 pet. - og lånebe
tingelserne forringedes noget. I 1970 blev 
landvindingsloven og grundforbedringsloven 
slået sammen til Lov om finansiering af 
grundforbedring og vandlØbsregulering, med 
maksimalt tilskud på 25 pet. I 1974 blev 
denne lov igen ophævet. 

Siden har aktiviteten med vandlØbsregule
ringer og kunstige afvandinger været beske
den. De potentielle muligheder for landvin
dingsarbejder er ikke store, men retable-

Overfaldsvæg i afløbet fra Holmgård sø sikrer en konstant vandstand i søen. 
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Skråningssikring af Storåen i Holstebro med Eternit B-12 plader. 

ringsarbejder må forudses, hvis de opnåede 
værdier skal bevares. Anlæggene må ved
ligeholdes og udbygges, og der kan blive 
behov for uddybning af eksisterende kanal
systemer. De senere års mange love om na-

- turfredning, miljøbeskyttelse og vandindvin
ding vil begrænse muligheder og betingelser 
for gennemfØrelse af disse anlægsarbejder. 

'" 
Grundforbedringslovene var oprindelig kom
binerede beskæftigelses- og stØttelove for 
landbruget og gav mulighed for grundfor
bedringslån som fortrinspant i statskassen, 
sparekasser og realkreditinstitutter samt for 
statstilskud til rØrindkØb og arbejdslØn. 
Statstilskudet har varieret inden for tids
rummet 1933-1966, men dog gennemgående 
været på 50 pet. af arbejdslØn og rØrudgif
ter. 

Det var indtil 1966 en betingelse, at ar
bejdet udfØrtes som håndarbejde af henvist 
arbejdskraft, og dette forhold har i hØj grad 
været medvirkende til, at dræningsarbejdets 
mekanisering fØrst kom sent i gang her i 
landet sammenlignet med vore nabolande. 

I 1966 ændredes grundforbedringsloven 
således, at der blev ydet tilskud på 25 pet. 

af samtlige omkostninger ved arbejdets plan
lægning og gennemfØrelse. Denne lov var 
gældende indtil 1970, men finansbevillinger 
var i nogle år begrænsende for arbejdets 
omfang. 

Ved Danmarks indtræden i EF ophæve
des tilskudsordningen helt. Dog kunne der 
stadig opnås grundforbedringslån som for
trinspant. 

Med loven af 12. juni 1975 blev der igen 
mulighed for statstilskud, men bevillingerne 
var i begyndelsen små, så der opstod perio
der, hvor ansøgninger om tilskud ikke kun
ne bevilges, og det resulterede i stagnation 
på dette anlægsområde. Nogle anlæg blev 
på grund af de usikre bevillingsforhold gen
nemfØrt uden statstilskud. 

I den nugældende lov af 14. september 
1977 om tilskud til dræningsarbejder er der 
for årene 1978-1980 bevilget en beløbsram
me på 30 mil l. kr. pr. år. 

Siden 1850 er der i Danmark drænet et 
areal af stØrrelsesordenen 1,4 mill. ha eller 
ea. 50 pet. af landbrugsarealet. Efter grund
forbedringsloven er der i tiden 1937-1968 i 
alt drænet 533.000 ha eller gennemsnitlig 
16.300 ha årligt. 
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I årene 1969 til 1975 er der ikke ført sta
tistik over det i alt drænede areal. På grund
lag af Hedeselskabets opgØrelse over udfør
te dræningsarbejder i dette åremål skØnnes 
det totale drænede areal at omfatte ea. 
36.000 ha eller 6000 ha pr. år. 

Fra foråret 1975 og til og med 1978 er 
der udfØrt dræning på i alt 21.800 ha eller 
ea. 6200 ha pr. år. 

Hedeselskabet medvirkede i årene 1937-
68 med 66 pet. af det totale dræningsom
fang, medens det i 1975-78 projekterede 
ved 84 pet. af arbejdet. 

Landbo- og husmandsforeningerne foran
staltede i 1973 en undersØgelse over danske 
jordes dræningstilstand. Den viser, at der er 
et aktuelt behov for 244.000 ha omdræning, 
118.000 ha pletdræning og 163.000 ha ny
dræning, tilsammen 525.000 ha. I gennem
snit for hele landet trænger 8 pet. af land
brugsarealet til omdræning, 4 pet. til plet
dræning og 6 pet. til nydræning. På 75 pet. 
af alle danske ejendomme er der en større 
eller mindre del af arealet, der trænger til 
dræning. 

Med en varighed af drænsystemet på 80 år 
skal der årligt drænes 15.000 ha for at ved
ligeholde den allerede udfØrte dræning, og 
hertil kommer nydræning og et stort efter
slæb på grund af nedsat aktivitet i en år
række. 

* 
Grundforbedringslovene giver også med vis
se forbehold mulighed for støtte til etable
ring af mekaniske markvandingsanlæg. 

Hedeselskabets medvirken ved projekte
ring af egentlige mekaniske vandingsanlæg 
begyndte i første halvdel af 1950'erne, men 
var af mincIre omfang frem til midten af 
1970'erne. De tørre somre i 1976 og 1977 
satte imidlertid voldsom fart i projekterings
arbejdet. 

Medens Hedeselskabet var og er omtrent 
enerådende på dræningsområdet, projekteres 
der i ret stort omfang vandingsanlæg af pri
vate firmaer. I alt blev der i Danmark i 
1978 projekteret og udfØrt markvandings
anlæg på 23.700 ha, hvoraf Hedeselskabets 
andel udgjorde 10.400 ha. 

Vandingsanlæggene beslaglægger i øje-

H edeselskabets automatiske drængravemaskine. 
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Vandingsmaskine sikrer konstant græsvækst også i tørkeperioder. 

blikket en større andel af tilskudsmidlerne 
end dræningen. I 1978 blev udført drænings
arbejde for 59,4 mill. kr. og vandingsanlæg 
for 133,8 mill. kr. De tilsvarende statstil
skud var 14,6 mill. kr. og 20,4 mill. kr. 

I betænkning nr. 841 - 1978 har udvalget 
vedrørende kunstig vanding i jordbruget op
gjort det samlede behov for vanding til ca. 
1.500.000 ha. Med eksisterende anlæg kan 
der i 1979 vandet ca. 300.000 ha, og der er 
altså et udækket behov på ca. 1.200.000 ha. 

* 
Vilkårene i stØtteordninger frem til 1966 har 
været hindrende for dræningsarbejdets me
kanisering, idet betingelsen for tilskud var 
udførelse som håndarbejde af henvist ar
bejdskraft. Siden er udviklingen gået hurtigt, 
og langt den overvejende del af drænings
arbejdet udfØres nu ved rendegraver og med 
manuel rØrlægning. 

Der anvendes også kædegravemaskiner 
som i en arbejdsgang fræser renden, afretter 
rØrlejet og foretager rørlægning. Med disse 
maskiner kan udfØres ledninger af såvel 
lerrør som plastrØr. 

Senest er dertil kommet såkaldt "grave
fri" dræning, som består i, at der med svæ
re larvebåndsmaskiner "nedplØjes" plast
dræn uden egentlig opgravning. Metoden er 
hurtig og derfor billig, men den er ikke vel
egnet på alle jordbundstyper og den er af 
forskellige grunde indtil videre ikke accep
teret som tilskudsberettiget. 

Hvorvidt de foran opgjorte Ønsker og be
hov for dræning og afvanding vil blive rea
liseret, er naturligvis afhængig af, om den 
enkelte landmand kan se en Økonomisk for
del heri . Dette hænger igen sammen med 
om og i bekræftende fald i hvilket omfang 
gældende låne- og tilskudslove forlænges ud 
over 1980. 

Men det moderne samfunds krav om be
varelse og beskyttelse af landskabets rekre
ative og miljømæssige værdier vil igennem 
naturfrednings- og miljØlovgivningen få 
indflydelse på, i hvilket omfang dette i såvel 
nationaløkonomisk som samfundsmæssig 
henseende meget betydningsfulde arbejde 
kan fortsætte. 
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Siden 1917 har 
Hedeselskabet 
målt vandets 
afstrømning i 
vandløbene 
Nødvendigt for 
administrationen af 
ferskvands-ressou rcerne 

Af distriktsingeniør, 
hydrolog J. Lundager Jensen, 
Hedeselskabet. 

Vi forventer alle, at den almindelige drikke
vandsforsyning kan levere os tilstrækkeligt 
vand af god kvalitet, vi Ønsker vand i åerne 

- også om sommeren - og mener der bØr 
være fisk i åens vand. 

Man vil kunne sejle på sØerne og bade i 
sØerne uden sundhedsrisiko og uden ube
hag. 

Landmanden vil kunne lade sine kreatu
rer drikke åens vand, og han vil også kunne 
tillade sig at bruge vand til at vande sine 
afgrØder, hvis hans jord er let, for at forØge 
planteproduktionen eller i det mindste for 
at undgå misvækst i tØrre år. Landmanden 
Ønsker ikke sine marker oversvØmmet af 
åen under tØbrud eller efterårsregn, og hans 
lavtliggende jorder skulle gerne have grund
vandet stående et passende stykke under 
jordoverfladen, for at planterne kan få til
strækkeligt rodrum at arbejde i. 

Der kunne nævnes en del flere krav, Øn
sker og interesse i forbindelse med vore 
vandlØb, og om de fleste gælder, at de di
rekte vedrØrer vandmængderne i vandlØbe
ne - ikke for lidt og ikke al for meget -
andre af ønskerne gælder i fØrste række 
vandets kvalitet, men også vandets kvalitet 
beror i hØj grad på vandmængder, specielt 
på det indbyrdes mængdeforhold mellem 
den naturlige tilgang til vandlØbet og det 

Registrerende vandstandsmåler i Susåen aflæses. 
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Fig. 1. Hydrometriske stationer 1921. Kor
tet viser de 24 stationer med afstrØmnings
målinger, der var i gang i 1921. Med skra
vering er vist oplandet til målestationerne. 

vand, der udledes fra spildevandsanlæg
gene. 

* 

Vandmængder vil i denne sammenhæng 
ikke sige bestemte vandmængder eller rum
fang, der er til stede, men vandmængder 
der transporteres, fagligt udtrykt ved beteg
nelserne vandfØring og afstrømning. 

VandfØringen er den vandmængde, der 
pr. sekund passerer et tværsnit i åen . Den 
angives i liter pr. sekund (lis) eller i m3 pr. 
sekund (m3/s). AfstrØmningen er vandfØ
ringen divideret med arealet af det område 
i naturen, der sender vand til vandlØbet 
(vandlØbets opland) og regnes derfor som 
liter pr. sekund pr. kvadratkilometer 
(l/s km 2). 

Dispositionerne over vandressourcerne 
bØr bygge på tilgangen, ikke på vandbe
holdningerne i naturen. Beholdningerne bØr 
kun betragtes som midlertidige (men meget 
nyttige) udligningsbassiner i skikkelse af na
turlige eller kunstige sØer eller som reser
voiret i grundvandet. 

Fig. 2. Hydrometriske stationer 1979 (sml. 
fig. 1). Der foretages afstrØmningsmålinger 
ved 189 stationer. Skraveringen dækker og
så områder, som indgår i oplande til ned
lagte målestationer. 

Vand må ikke udnyttes på samme måde 
som mineralressourcerne - inkl. kul og olie 
- som man fremdrager ved minedrift, bru
ger og kaster bort. Vandbeholdningerne i 
naturen ville ikke holde ret længe til en 
sådan udnyttelse, men i modsætning til mi
neralressourcerne gendannes vandet til sta
dighed ved de naturlige hydrologiske pro
cesser. 

Tilgangen af vand er bestemt fØrst af 
nedbØren, dernæst af fordampningen, og 
differensen mellem disse to poster danner 
en Øvre grænse for, hvad der kan indvindes 
- så længe der ikke er tale om genbrug, 
hvad man herhjemme hidtil har undgået. 

Vand balancen er betegnelsen for den 
sammenhæng, der er i naturen mellem de 
vandmængder, der falder over landområ
derne som nedbØr, de vandmængder der 
fordamper fra landområderne, og de vand
mængder, der lØber af i vandlØb eller som 
en grundvandsstrØm. 

I et regnskab mellem disse stØrrelser må 
også indgå de vandmængder, som medgår 
til forØgelse af lagerbeholdningen eller fri-
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gøres ved nedbringning af beholdningen i 
de naturlige reservoirer: søerne og grund
vandet. 

I naturen opretholdes et stadigt vand
kredsløb, hvis hoved processer er nedbØren, 
fordampningen og afstrømningen. Somme
ren igennem er nedbØren som oftest ikke til
strækkelig stor til at dække fordampningen 
og der tæres på resJrver i de Øvre jordlag, 
hvor planterne har deres rØdder. Om vinte
ren er fordampningen så lille, at det meste 
af nedbØren danner et overskud, som kan 
give anledning til hurtigt aflØb gennem 
vandlØbene, medens andre dele af overskud
det finder vej til jordlagene og dels genop
bygger reserven i rodzonen, dels genopfyl
der grundvandsreservoirerne, hvorfra vandet 
under naturlige forhold afgives langsomt til 
vandlØbene, i ringe omfang tillige direkte 
til havet. 

* 

De tidligere nævnte krav om forsyning 
med vand til forskellige formål er ikke altid 

forenelige indbyrdes eller med de naturlige 
ressourcer, og de kan også kollidere med de 
krav, der stilles til vandmængder og vand
kvalitet i vandlØbene. 

Såvel vandet i vandløbet som grundvan
det må derfor administreres. Grundvandet 
er at betragte som vand der er på vej til 
vandløbene, og et indgreb i grundvandets 
forhold vil derfor i princippet få virkninger 
på afstrømningen gennem vandlØbene. Virk
ningerne kan være gavnlige eller ugunstige, 
og de kan være tydelige eller så små, at de 
kan være vanskelige at få øje på. Samspil
let mellem grundvandet, afstrømningen i 
vandlØbene og de menneskelige indgreb i 
forbindelse med udnyttelse af grundvandet 
er meget kompliceret, og en nærmere om
tale ville kræve al for megen plads. 

Myndighederne er nØdt til at foretage 
visse restriktioner, så spild undgås, og ingen 
forbigås fordi andre har sikret sig en fØrste
ret, og det skal lØbende kontrolleres, om de 
vandmængder, der tildeles, nu også er til 
rådighed. 

Kontinuerlig måling af afstrØmningen og udtagelse af vandprøver for bestemmelse af bort
førsel af gødningsstoffer. 
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Da der er en stigende efterspØrgsel på 
vand til alle formål, må også fremtidens 
dispositioner over vandressourcerne plan
lægges. Selv hvor der i dag synes at være en 
rigelig vand tilgang, kan der i fremtiden bli
ve knaphed - om ikke for andet, så fordi 
vandet måske skal ledes over til andre ste
der, hvor forbruget overstiger den naturlige 
tilgang. 

Alle disse forhold skaber behov for at 
vide, hvor store vandmængder der transpor
teres gennem vore vandlØb, altså hvor stor 
vandfØringen eller afstrØmningen er. 

Den viden får man fra hydrometriske sta
tioner, dvs. målestationer i vandløbene, hvor 
man foretager løbende undersØgelser til be
stemmelse af den daglige vandføring. Vand
fØringsmålinger siger normalt ikke ret me
get, hvis de kun foretages en gang; det er 
nØdvendigt at følge vandfØringens variatio
ner dag for dag, år efter år for at få til
strækkelig viden om de mange forskellig
artede situationer, som indtræffer, og få 
sikre tal for hvad der kan ske, f. eks. i sær
lig tørre eller våde år. 

Det er herhjemme Hedeselskabets hydro
metriske undersØgelser - et kontor under 
Grundforbedringsafdelingen - som forestår 
de løbende målinger af vandfØringen i vore 
vandlØb. Arbejdet blev iværksat i 1917 in
den for den daværende kulturtekniske afde
ling, hvis hovedopgave var større afvan
dingsprojekter med dertil knyttede dige
anlæg og pumpeanlæg, og som til disse op
gaver havde brug for oplysninger om af
strømningens stØrrelse, således at anlæggene 
kunne projekteres med den fornØdne sik
kerhed. 

Nye vandlØbsstrækninger skulle udgraves 
med et åprofil, der var tilstrækkeligt til, at 
overSVØmmelser kunne undgås, diger skulle 
bygges så høje, at de ikke blev overskyllet 
ved hØjeste vandstand, og pumpeanlæggene 
forsynes med maskineri af tilstrækkelig ka
pacitet til at klare tilstrømningen, når den 
er størst. 

N etop på den tid, da målingerne startede, 
var der interesse for at udnytte vandkraf
ten til elektricitetsproduktion, ,og også her
til var der brug for viden om afstrømnin
gens stØrrelse og dens variationer i tiden. 

Som nævnt blev målingerne sat i gang i 
1917. I løbet af få år blev der skabt et 
landsomfattende net af målestationer, som 
det fremgår af kortet fig . 1, der viser de 
stationer, som fandtes i 1921. 

En del af disse stationer er stadigvæk i 
gang, og inden for det nuværende stations
net, om er vist på fig. 2, har de en særlig 
betydning, ikke mindst fordi de kan vise, 
om der gennem årene er sket forandringer 
i afstrømningens regime, det hydrologiske 
klima, enten gennem menneskelige indgreb 
eller som fØlge af ændringer i det naturlige 
klima. 

Som det fremgår af fig. 2 er nettet af måle
stationer nu meget tættere end i 1921. Der 
er gennem årene hele tiden sket en for
Øgelse af de igangværende målestationer, 
men særlig stor har tilvæksten været i de 
seneste år. 

De nyeste stationer er hovedsagelig led i 
rekvirerede opgaver for amtskommunerne, 
hvoraf nogle også selv medvirker ved mark
arbejdet. 

Baggrunden for den store udvidelse af 
stationsnettet er amtskommunernes behov 
for afstrØmningsdata til forvaltningen af 
vandressourcerne og spildevandsaflednin
gen. Da grundvandet har sit hovedløb gen
nem vandlØbene, vil afstrØmningens stør
relse som nævnt kunne påvirkes ved udnyt
telse af grundvandsressourcerne, og af
strØmningsmålinger er derfor et naturligt 
led i grundlaget for planlægningen og ad
ministrationen af de samlede vandressour
cer,. hvad enten de udnyttes som overflade
vand elier som grundvand. 

I det foregående er hovedvægten blevet 
lagt på de nære tekniske og administrative 
behov for afstrØmningsmålinger. 

Måleresultaterne indgår imidlertid også i 
mere videnskabeligt prægede studier af van
dets kredslØb i naturen sammen med må
linger af andre stØrrelser i kredsløbet. 

Afstrømningen er sidste led i en kæde af 
processer og kan derfor indirekte give vær
difulde oplysninger om de forudgående pro
cesser - f. eks. nedsivning, fordampning og 
grundvandets strØmning - som alle er min
dre tilgængelige for direkte målinger end af
strØmningen i vandlØbene. 
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God pasning 
af .læhegnene· 
er nødvendig 
Ellers sættes den opsummerede 
lævirkning over styr 

Af læplantningschef 
Chr. Als, Hedeselskabet 

Læplantningen har to hovedformål. Et kort
sigtet går ud på at forbedre de lokalklima
tiske forhold, således at dyrkningsudbyttet 
det enkelte år forØges. UndersØgelser gen
nem mange år viser, at dette merudbytte 
andrager 5-10 pet. på vindudsatte arealer. 

Det langsigtede mål er at bevare dyrk
ningsjorden til næste generation. I historisk 
tid er der adskillige eksempler på, at hele 
egne er blevet Ødelagt og affolket, fordi man 
ikke i tide har været opmærksom på læets 
betydning. Man huggede lØs af skovene, så 
landskabet blev blottet og åbnede mulighed 
for sandfygning. Tisvilde Hegn på Nord
sjælland, klitplantagerne i Thy og på LæsØ 
er blot nogle eksempler på arealer, der er 
opgivet som landbrugsjorder og senere til
plantet. I mindre målestok findes sådanne 
arealer spredt ud over det ganske land. I 
nyere tid har vi haft store fygninger i 1938 
og i 1969. 

De fremhævede eksempler viser, at det 
langsigtede læplantningsmål må prioriteres 
meget højt, idet de opståede skader ved 
sandfygning er af en sådan art, at de på
gældende arealer for evigt er tabt for en 
erhvervsmæssig landbrugsudnyttelse. 
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At arealerne så i dag tilfØrer vort sam
fund andre værdier af mere rekreativ art, er 
en anden sag. Visse moderne Økonomer me
ner, at Ødelæggelsen har været en national
økonomisk fordel. Der må naturligvis adva
res kraftigt mod beregninger, der bygger på 
et væld af forudsætninger og begrænsninger, 
bl. a. at det e~ muligt for nationen at tjene 
tilstrækkeligt i andre erhverv. 

Udover de to skitserede hovedformål har 
læplantningen naturligvis selvstændige mil
jø- og vildtmæssige kvaliteter. 

Denne artikel vil kun beskæftige sig med 
det langsigtede mål: beskyttelse mod vind
erosion. 

Vinderosionen er et resultat af fire fak
torer: 

1. Vindstyrke af en størrelse, der kan starte 
og vedligeholde fygningen. Dette sker om
kring vindstyrke 6 (af meteorologer kal
det blæst eller kuling). 

Vinter - i forgrunden ungt 3-rækket løvtræ
hegn og bagved et slidt grantræhegn. 



Ca. 10 år gammelt blandingshegn af løvtræ. 

2. Tilstedeværelse af lØs, tør og tilstrækkelig 
findelt jord. 

3. En glat overflade, så fygningspartikler 
ikke standses. 

4. Areal af en vis stØrrelse, idet fygning er 
selvaccelererende. 

Når ovennævnte betingelser er til stede, vil 
vinden sætte jordpartiklerne i bevægelse på 
3 forskellige måder. 

De største partikler (over 0,5 mm) vil 
krybe hen over markerne, indtil der opstår 
læ, hvor de danner driver. 

De mindre kvartskorn lØftes af vinden op 
i 20-30 cm hØjde, men falder snart til jor
den igen, hvor de virker som bomber, der 
kan nedbryde jordstrukturen på en sådan 
måde, at antallet af partikler under fyg
ningsstØrrelsen vokser. 

U ndervejs er der sket en afslibning af 
knolde, der rager op, hvilket betyder, at fyg
ningen yderligere kan udvikle sig. 

De allermindste enheder, ler og humus, 
føres hØjt i luften og kan som svævestøv 
føres hundredvis af km bort. Det er den 

mindste, men også mest værdifulde del, der 
derved går tabt for stedse. 

* 
~ange anser denne skade for den Økono
misk mest alvorlige. Problemet bliver ikke 
mindre af, at materialet fØres op i så stor 
hØjde, at man ofte ikke direkte er opmærk
som på, at der sker skade. 

Ved at betragte processen kan man se, at 
den kan stoppes ved at bremse vinden, ska
be lokalt læ, have jordpartikler af tilstræk
kelig stØrrelse eller sørge for ikke at have 
lange glatte stræk, hvor der kan ske en ac
celeration. 

Der er således flere muligheder for at 
mindske jordfygningen, men læplantningen 
må betegnes som den eneste, der angriber 
ondets rod: ved at nedsætte vindens energi 
og dermed dens mulighed for at starte en 
jordflytning. 

For at opnå en sikkerhed, der nærmer 
sig 100 pct., skal hegnene plantes med en 
afstand af 10-15 gange ' hØjden, men det 
medfører dyrkningsmæssige ulemper, lige
som arealforbruget vil blive betydeligt. En 
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afstand på 20-30 gange hØjden, der er opti
malt med hensyn til mertilvækst det enkelte 
dyrkningsår, vil også, når det drejer sig om 
at forhindre jorderosion, have meget stor 
effekt. Man regner med, at vinden i marts, 
april og maj overskrider vindstyrke 6 i 7 
pct. af tiden. Hvor der er udfØrt .læplant
ninger på ovennævnte måde, vil læhegnene 
reducere vindstyrken ved jorden så meget, 
at dette procenttal, der er et udtryk for fyg
ningsrisikoen, falder til omkring 1. 

En anden gavnlig virkning ved læhegnene 
er, at de skaber et smalt bælte med total læ, 
hvor fygningspartiklerne kan lejre sig, såle
des at fygningen materialemæssigt skal be
gynde forfra ved hvert hegn. 

Selvom læhegnene således er det vigtigste 
middel til bekæmpelse af jorderosion, må 
man ikke alene forlade sig på disse, idet 
der som nævnt stadig eksisterer en mulig
hed for jordfygning. 

Man bØr ved jordbehandling sikre, at 
overfladen efterlades ujævn, og at de mind
ste partikler er kittet sammen i større krum
mer. Markformerne kan være aflange, med 

Kraftig jordfygning vest for HjØrring. 
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den brede side mod vinden, og variation i 
afgrødevalget med græsmarker og vinteraf
grøder vil i marts-april virke dæmpende på 
fygningen. De senere års overgang til ensi
dig bygdyrkning har forøget fygningsrisi
koen, selv på de bedre jorder. 

Konklusionen må blive, at et fornuftigt 
system af læhegn suppleret med omtanke 
ved jordbehandling og afgrødevalg er nØd
vendigt på erosionstruede arealer. Da læ
hegnene er det længelevende hovedelement, 
er det vigtigt at fremhæve, at god pasning 
af hegnene er nØdvendig. Det indebærer 
klipning i siderne og pleje af de buske, der 
giver læ i bunden. 

Men pasning er også at sikre, at udgåede 
hegn uds,kiftes i tide og på en sådan måde, 
at der til stadighed er læ i området, og at 
den opsummerede landskabelige lævirkning 
ikke sættes over styr. 

Læhegn kræver således en stadig og ved
varende indsats, både når det gælder det 
enkelte hegn og de områdedækkende syste
mer. Selv få års forSØmmelse kan betyde 
varig erosioI).sskade på landbrugsjorden. 



Bedre hygiejne 
gavner beboerne 
men kan skade 
vandløbene 

Kulturtekniske og miljøtekniske 
opgaver kan med fordel løses af 
den samme gruppe 
medarbejdere 

Af distriktsingeniør 
N. H. Poulsen, Hedeselskabet 

Hedeselskabets indsats for et forbedret mil
jø foregår på mange felter. Læplantning og 
skovkultur er et væsentligt område, og labo
ratoriets indsats vedrØrende spildevands
rensning et andet af stor betydning. 

Her skal specielt omtales grundforbed
ringsafdelingens arbejde med miljøtekniske 
anlægsopgaver, omfattende kloakering og 
rensningsanlæg, især for mindre bysamfund. 

Dette arbejde har i efterkrigsperioden væ
ret en væsentlig arbejdsopgave for den tid
ligere kulturtekniske afdeling og har i perio
der optaget en stor del af kontorernes dag
lige arbejde. I tiåret 1969-78 er der f.eks. 
gennemført arbejder til i alt 214 millo kr. 

N år Hedeselskabet er gået ind i denne 
opgave, skyldes det, at medarbejderne har 
haft interesse for at forbedre vandkvaliteten 
i vandlØb og kystområder, og at ingeniør
gruppen har haft faglig baggrund herfor. 
Gennem de store opgaver under grundfor
bedrings- og landvindingsloven er man kom
met ud til alle landets vandlØb og har fået 
interesse i den natur, der omgiver disse 
vandlØb, og i vandlØbenes biologiske til
stand. 

Gennem årene har vi iagttaget, hvorledes 
den forbedrede hygiejne i byer og landsbyer 
har bredt sig - til gavn for beboerne - men 
ofte til skade for vandlØbene. Nær kontakt 
med kommunalbestyrelser m.v. førte i man
ge tilfælde til, at Hedeselskabet fik til op
gave at projektere aflØbssystemer, som kun
ne modtage de stærkt stigende vandmæng
der, dels som spildevand, dels som regn
vandsaflØb fra byerne. Endvidere at projek
tere rensningsanlæg, i de fØrste år som enkle 
bundfældningstanke, men efterhånden som 
mere avancerede biologiske anlæg. 

Bya/vanding 

Kloakering eller med et bedre udtryk by af
vanding (Stadtentwasserung, som tyskerne 
siger) er en teknisk opgave, der minder me
get om et vandlØbsarbejde. Begge opgaver 
baseres på hydrauliske forudsætninger, og i 
begge tilfælde bestemmes dimensioner og 
tolerancer af de minimale faldforhold. 

I praksis er afstrØmningerne meget svin
gende, og man må enten benytte enkle til
nærmeisesmetoder eller en meget forfinet 
EDB-beregning for at få et fornuftigt resul
tat. Ofte kompliceres projekteringen af vek
selvirkning mellem kloaksystemer og vand
lØb, således at kraftige regnskyl i byområdet 
giver en stØdbelastning på recipienten, me
dens f.eks. høj vandstand i denne kan være 
afgØrende for, om der kommer kælderover
SVØmmelser langs kloakledningerne. 

Inden for mit daglige arbejdsområde har 
en by som NykØbing M. været et godt ek
sempel herpå, idet lavtliggende dele af byen 
tidligere kunne oversvØmmes fra vandlØb i 
de tilstødende enge. Her deltog vi for nogle , 
år siden ved udfØrelsen af et projekt til hØj-
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vandsbeskyttelse og afvanding af såvel eng
arealer som bymidte. OversvØmmelse af 
enge og haver ser interessante ud på gamle 
billeder fra NykØbing, men de fleste fore
trækker at bo i sikkerhed bag dæmninger, 
sluser og pumpestationer. 

De fleste kloakeringsarbejder har dog 
været langt mindre dramatiske og blot haft 
til formål at give rimelige aflØbsmuligheder 
i takt med byernes udvikling. 

Indførelsen af separatsystem har vi del
taget i i en lang række tilfælde, hvor det 
bestående kloaksystem var i dårlig stand 
eller ved nykloakeringer. Et andet stort frem
skridt har været indfØrelsen af GT-rØr (be
tonmufferØr med gummitætningsringe) . Dis
se rØr er langt mere tætte end traditionelle 
betonmufferør og benyttes nu ved alle de 
kloakeringsarbejder, hvor man ikke anven
der plastikrØr. 

Vi har nok altid været kritiske overfor, 

Biologisk rensningsanlæg i Ødis ved Kol
ding, projekteret af Hedeselskabet. 

46 

om rØrene var lagt mireret med rigtigt fald 
og passende understØttet. Det er en vane fra 
afvandingssager, hvor det disponible fald 
ofte kun er 1: 1000 på rØrledninger, og hvor 
disses fundering er altafgØrende. Indirekte 
har vi dermed nok bidraget til, at mange 
entreprenører, også her i landet, benytter la
serstråler ved arbejdets udfØrelse. 

Spildevandsrensning 

Inden for spildevandsrensningen har vi del
taget i en udvikling, som startede med pri
mitive bundfældningsanlæg og p.t. er nået 
til biologisk-kemiske anlæg med fjernelse af 
næringssalte alt efter recipientens forhold 
og bygherrens formåen. 

Tidligere var der et enormt spring fra et 
mekanisk rensningsanlæg, som benyttedes 
ved de fleste, også større byer, og mekanisk
biologiske rensningsanlæg, som var dyre og 
leveredes af specialfirmaer. 

Hedeselskabet var i nogle år meget opta
get af at skabe alternativer til disse anlæg 
og udviklede flere typer af rensningsanlæg, 
udfØrt som biologiske filtre kombineret med 
åbne bundfældningsbassiner. Disse alterna
tiver og iØvrigt en meget betydelig konkur
rence mellem de udførende firmaer bevirke
de, at priserne på de biologiske anlæg efter
hånden kom ned i nærheden af priserne på 
de mekaniske. Vi er nu holdt op med at 
detailprojektere rensningsanlæg og udfører 
alene forarbejder og tilsyn med disse anlæg, 
som leveres og udføres af specialfirmaer og 
underentreprenører. 

Spildevandsplaner 

Kommunesammenlægningen i 1970 og mil
jØbeskyttelseslovene i 1973-74 betØd afgØ
rende ændringer, også for vor indsats ved
rØrende spildevandsrensning. De nyetable
rede storkommuner ønskede gerne et over
blik over de nØdvendige anlægsopgaver, og 
vi udarbejdede i en række tilfælde kloak
dispositionsplaner, der ligesom andre sektor
planer gav et bedre beslutningsgrundlag 
vedrØrende miljØtekniske anlæg. 

MiljØbeskyttelsesloven udvidede dette 
planlægningsområde i hØj grad, idet man 



pålagde kommunerne at udføre omfattende 
spildevandsplaner, som skulle fastlægge ud
viklingen inden for kloakering og spilde
vandsrensning i en periode. Vi har udarbej
det en række spildevandsplaner, især for de 
kommuner, med hvem vi i forvejen havde et 
samarbejde. 

Transportanlæg 

De nævnte planer har ikke ændret teknik
ken med hensyn til etablering af rensnings
anlæg. Samtidig er der dog sket en udvik
ling i retning af færre og større rensnings
anlæg og i retning af, at disse placeres ved 
fjord eller hav i stedet for som ofte tidligere 
ved vandlØb. Arsagerne hertil har været sti
gende driftsudgifter, især ved slambehand
ling, og stigende krav til vandlØbenes - reci
pienternes - forhold. 

Det har herefter været nØdvendigt i en 
række tilfælde at udfØre spildevandstrans
portledninger, som fØrer vandet fra mindre 
bysamfund til nærmeste større rensningsan
læg og undervejs dels fØlger veje og dels 
krydser landbrugsarealer. Vi har gerne på
taget os at projektere disse ledninger, så de 
udfØres med skyldig hensyntagen til dræn
systemer og til afgrØderne på markerne. 

En anden opgave har været udfØrelsen af 
udlØbsledninger fra rensningsanlæggene til 
fjord eller hav, og transportledninger og ud
lØbsledninger kombineres nØdvendigvis med 
omfattende pumpeanlæg. Udformning af 
spildevandspumpestationer er en opgave, 
hvor vore erfaringer fra afvandingspumpe
stationer har kunnet benyttes. 

Nyttigt arbejde 

MiljØtekniske anlægsarbejder er samfunds
gavnlige opgaver, som alle implicerede har 
glæde af. Når jeg et par gange- har frem
hævet ligheden mellem disse arbejder og 
vore traditionelle opgaver inden for kultur
teknik, er det af rent saglige grunde og for 
at fremhæve, at de to opgaver med fordel 
lØses af samme gruppe af medarbejdere og 
med samme hjælpeudstyr inden for EDB
anlæg, måleudstyr og boregrej. 

Renset spildevand fra Glyngøre fØres i plast
ledning ud på 7 meters dybde i Limfjorden. 

Jeg håber, at de miljØtekniske anlæg også 
i fremtiden står hØjt på Hedeselskabets liste 
over opgaver. Dels fordi de i det daglige bi
drager til et udmærket og meget nØdvendigt 
samarbejde med kommunale myndigheder, 
dels fordi en gruppe af teknisk uddannede 
medarbejdere, som normalt beskæftiger sig 
med miljØtekniske anlægsopgaver, uden 
større efteruddannelse kan påtage sig bety
delige kulturtekniske opgaver. Dermed kan 
de fortsat udgØre en stab, som kan lØse dis
se opgaver på et fagligt niveau, der står mål 
med vore Øvrige aktiviteter. 
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I moderne 
planteskoledrift 
tages avanceret 
teknik i brug 
Nye kulturmetoder kan fremme 
anvendelsen af dækrodsplanter 

Af afdelingsleder 
Søren Stisen, Hedeselskabet 

Kravene til en mere rationel udnyttelse af 
ressourcer, det være sig de menneskelige 
eller de naturlige såsom jord, vand og plan
temateriale, eller de tekniske som maskiner 

Barrodsplanter på vej til køleopbevaring. 
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og bygninger, har i de seneste år været 
stærkt stigende for planteskoleerhvervet som 
for industrien og landbruget. 

Denne tendens vil utvivlsomt blive yder
ligere forstærket i de kommende år, og en 
fremtidig økonomisk forsvarlig drift kræver 
også for planteskoleerhvervet en Øjeblikkelig 
langsigtet planlægning og en rettidig forbe
redelse på ændrede driftsbetingelser. 

Målet for enhver planteskole bØr stå ind
lysende klart: produktion og levering til 
kunden af plantemateriale af optimal kvali
tet til lavest mulig produktionspris. 

Midlerne til at opnå dette er mange og 
ikke ens for alle planteskoler. I det fØl
gende er der fremhævet en delområder, 
hvor der i det næste årti kan forventes store 
ændringer i bestående driftssystemer inden 
for forstplanteskoler. 

Markdri/ten 

Markproduktionens mål bØr være at produ
cere så ensartede planter, at sortering efter 
optagning kan udelades. Det bØr her holdes 
for øje, at enhver håndtering af planter 
giver risiko for beskadigelser med nedsat 
dyrkningsværdi til fØlge. 

Den igangværende omlægning af mark
driften fra en arbejdskraftkrævende til en 
mekaniseret produktion kan forudses at 
blive yderligere intensiveret med udvikling 
af specialmaskiner, der udfØrer flere funk
tioner for hver arbejdsgang. Den eksisteren
de maskinfabrikation i Danmark har nær
mest monopolagtig karakter. En maskinaf
prØvningsfunktion i lighed med landbrugets 
ville være til stor gavn for erhvervet. 

Kemiske midler mod jordtræthed, opstået 
ved stadig planteskoledrift med få plante
arter anvendes i stigende grad. Nordtyske 
planteskoler har nået et jordtræthedsniveau, 
hvor omkostningerne ved kemisk behandling 
"kØber" jorden hvert tredie år. Set ud fra 
langsigtede miljØ- og driftsøkonomiske hen
syn, synes en driftsform med landbrugsplan
ter som vekselafgrØder i ca. 20 pct. af are
alet at være et godt alternativ til kemisk 
behandling. 

I Sverige er produktionen af forstplanter 
efterhånden overvejende baseret på dæk
rodsplanter, dvs. planter som leveres med 



en klump af voksemediet omkring roden i 
modsætning til barrodsplanter, som de pro
duceres i danske forstplanteskoler. Hidtidige 
forsøg i Danmark har ikke vist de samme 
positive resultater som i Sverige, men man 
kan forvente, at nye kulturmetoder i lØbet af 
10-20 år vil skabe basis for at udnytte dæk
rodsplantens større dyrkningssikkerhed også 
i dansk skovbrug. 

Planteopbevaring og håndtering 

Kort- og langtids-køleopbevaring af planter 
kan nærmest revolutionere planteskoledrif
ten. Ved lagring af planter på kØl opnår 
man en lang række fordele: planterne ud
tørrer ikke og bevarer derfor den fulde livs
kraft selv ved lang tids opbevaring (oktober 
til juli), frostskader, vildtskader og en del 
svampeskader undgås, jord- eller halmind
slag spares, store plantepartier kan optages 
på en gang, selvom en del fØrst udleveres 
senere, planternes forårsbrydning forsinkes 
med en længere plant~ingssæson som resul
tat, og en del af sortere- og pakkearbejdet 
kan udfØres om vinteren og derved flytte 
noget af arbejdsbyrden fra foråret. 

Opbevaring af prikleplanter i direkte kølet 
rum kræver indpakning. 

Selvkørende priklemaskine i Hedeselskabets 
planteskoler. 
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Der stilles dog store krav til både køle
lageret og driftssystemet. Planterne skal bl. 
a. være afmodnede, dvs. i vinterdvale, og 
delvis aflØvede fØr lagring. For at undgå ud
tØrring er det et absolut krav, at planterne 
ikke udsættes for luft i bevægelse under lag
ringen. Det opnås ved at indpakke planter
ne i plastik i direkte kØlede rum eller at 
bygge kappekølerum (indirekte kØl), hvor 
den kØlende luftmasse cirkulerer på yder
siden af kØlerummet. 

Langt de fleste planter kan fryses, og det 
begrænser yderligere svampeangreb at lagre 
ved frostgrader. Erfaringerne viser imidler
tid, at O o i kØlelageret er lav nok til at sikre 
en god opbevaring, og driftsmæssigt er det 
både billigere og behageligere at arbejde 
over frysepunktet. 

Den interne transport af planter skal til
passes kØlerummets krav. Pallecontainere er 
en ideel lØsning. I marken lægges planterne 
i containere, og al intern transport og opbe
varing foregår i disse. En plantecontainer 
rummer ca. 2000 nåletræer og kan stables i 
4-5 hØjder, hvorved kØlerummet kan udnyt
tes fuldt ud. Håndteringen af containerne 
sker med gaffeltrucks, pallestablere og lig
nende. 

Distribution a/ planter 

Ideelt skulle planten tages direkte fra mar
ken og plantes på det endelige voksested. 

Planter, der udveksles mellem plantesko
ler, forsendes i stor udstrækning i pallecon
tainere, og mindre partier forsendes ofte di
rekte til kunden emballeret i papkarton. De 
fleste planter til skovbrug og læplantning 
leveres derimod i overdækkede lastbiler 
uden nogen form for indpakning. Det må 
være et fremtidigt krav, at planterne embal
leres på en sådan måde, at kort opbevaring 
på plantningsstedet og transporten ikke 
medfører kvalitetsforringelse ved udtØrring. 

Forsendelse i imprægnerede papirsække 
(ca. 200 nåletræer pr. sæk) eller i plastover
trukne pallecontainere er de to bedste alter
nativer i dag. Papirsækkene må foretrækkes, 
hvor modtageren ikke har gode faciliteter 
til at håndtere containerne. Afhængig af 
planternes tilstand og årstid kan planter i 
sække opbevares i det fri uden skader i en 
til to uger før plantning. 

Planteskoleerhvervet er inde i en udvik
ling, hvor kravene til produktionsstyring og 
kvalitet bliver stadig større, men hvor også 
de hjælpemidler, der står til rådighed, be
tinger, at udfordringen kan mØdes. 

Nysåede nåletræs/rØbede i Hedeselskabets planteskoler. 
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Nyligt udført vandingsprojekt i Mahakali i Far Western Region i Nepal. 

Der er brug for 
Hedeselskabets 
erfaringer i 
u-landene 

En udfordring at være med 
udvikling af landbrug og 
skovbrug under fremmede 
himmelstrøg 

Af distriktsingeniør 
Mogens Høst-Madsen, 
Hedeselskabet 

Hvordan kan man forbedre dyrknings-, le
delses- og regnskabssystemerne på algierske 
storlandbrug, så de kan blive overskudsgi
vende? 

Kan Hedeselskabet udarbejde betingelser 
for modelforSØg vedrørende dæmning med 
vandingskanalindtag i Nepal ved foden af 
Himalaya-hØjderne, hvor vandstrØmmen 
varierer fra 1 til 1000 m3 pr. sekund, og 
hvordan kan man undgå at få vandingska
nalerne fyldt med slamaflejringer? Er der 
vandingsvand nok ved de små afstrømnin
ger, og vil de store afstrØmninger vælte eller 
blokere bygværket med aflejringer. UN i 
New York venter telegrafisk svar. 

Hvorfor findes der i et fremtidigt vand
ingsområde syd for Khartoum i Sudan sær
lig stor saltholdighed i 40 cm's dybde, og 
hvad betydning har det for de forventede 
afgrØder? Hvad bØr man dyrke, og hvilket 
udbytte kan forventes? Vil jorden ændre 
struktur med tiden? 

Hvilke betingelser skal der stilles til jord 
og vanding for at etablere grønne bælter i 
de saudi-arabiske byer? 
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Kan vi sende en landbrugskonsulent til 
Sierra Leone i 2 · år? 

Kan vi med dags varsel sende tilbudsma
teriale, referencer fra andre arbejder, curri
culum vitae m.v. til Thailand for at vise 
interesse for et vandingsprojekt og tilhØren
de pumpestationer? 

Sådanne spørgsmål er typiske for en gan
ske almindelig arbejdsuge i Hedeselskabets 
udlandsvirksomhed. Billedet kan synes at 
være meget kalaidoskopisk, og det kan må
ske engang imellem bidrage til enkelte grå 
hår hist og her. På den anden side bringer 
det også et frisk pust fra den store verden 
ind i de ærværdige gamle bygninger. Sam
tidig sker der det, at man opdager, når man 
dykker ned i problemerne, at det at skabe 
optimale dyrknings betingelser for planterne, 
herunder de rette vandmængder i rette tid, 
er et problem, der nok skal lØses i afhæng
ighed af de lokale problemer, men som på 
den anden side har mange fælles træk ver
den over. 

Det er lige ved, at man kan sige, at det 
største problem ikke er at lØse opgaverne, 
men at få dem. Efter oliekrisens depressive 
virkninger har alle i-lande vendt deres øjne 
mod den 3. verden for udad at vinde, hvad 
der indad tabtes. 

Når Hedeselskabet er kommet ind i disse 
arbejder, skyldes det nok blandt andet, at 
vi har fået en række henvendelser fra andre 
danske firmaer, der i deres udlandsarbejde 
havde brug for Hedeselskabets ekspertise, 
samt og ikke mindst, at det føltes som en 

. udfordring at være med i den kolossale 
land brugsmæssige udvikling, der finder sted 
verden over for at mætte de mange sultne, 
som ikke har råd til at kØbe importeret 
mad, men gerne vil deltage i udviklingen af 
landbruget i deres eget land. 

Selvom Hedeselskabet i mange år spora
disk har arbejdet i udlandet, er det fØrst i 
de senere år, at det er blevet en mere fast 
arbejdsgren. Omfanget af arbejderne har 
dog indtil nu været ret begrænset på grund 
af markedets træghed og på grund af van
skeligheden ved i de enkelte situationer at 
skaffe netop det mandskab, der var brug 
for. 

I flere tilfælde har vi måttet tage specia
lister ind udefra til at hjælpe os. Da vi fx. 
i forbindelse med vor kontrakt i Algeriet 
skulle skaffe en fransktalende ekspert i in
dustriel dyrkning af champignon, var det 
ikke muligt at skaffe en fra Danmark, men 
vi fandt en udmærket mand i England. 

I en valutaknap tid er det da et - omend 

Nepalske okser tærsker afgrØderne i Marchwar vandingsområdet, som Hedeselskabet un
dersøgte for FN. 
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Hånddreven pumpe (Don) til vanding af rismark. Hele kanaloverfladen er dækket af vand
hyacint. 

lille - skridt i den rigtige retning, at vi gen
nem udlandsvirksomheden sidste år har 
kunnet tjene mellem 1 og 2 milt. kr. i uden
landsk valuta hjem til Danmark. 

Udlandsarbejderne har også givet anled
nin& til mange forhandlinger og samarbej
de med andre, hovedsageligt danske firma
er og institutioner og har på denne måde 
været medvirkende til at gøre Hedeselskabet 
kendt i kredse, som ofte ikke vidste, hvad vi 
stod for. Vi kan også selv lære meget gen
nem disse kontakter. 

Vi har i arbejdet haft et udmærket sam
arbejde med udenrigsministeriet, herunder 
de danske repræsentationer i udlandet og 
med udenrigsministeriets handelsafdeling i 
København. Det var også herfra, at Hede
selskabet fik en forespØrgsel, om vi ville 
medvirke til en udstilling i Kina, bygget op 
om Hedeselskabets rolle i opdyrkningsar
bejdet. Denne udstilling er planlagt til at 
finde sted i maj 1980. 

* 
Blandt vore samarbejdspartnere må vi sær
lig nævne Danagro Adviser A/S, som Hede
selskabet er aktionær i. Hedeselskabet del
tager i det team, der igennem 3 år har ar-

bejdet i hovedstaden Riyadh med at etab
lere en general plan for udviklingen af meje
ribruget i Saudi Arabien, et arbejde, der 
med forskellige tillægsjob er planlagt at vare 
i endnu 3 år. De fØrste knap 2 år var Hede
selskabets mand projektleder i Riyadh. 

Udlandsvirksomheden var også årsag til, 
at vi for måske første gang satte os til ar
bejdsbordet sammen med det hollandske 
hedeselskab, som vi ellers gennem årene har 
haft en del kontakter med. Det drejede sig 
om et tilbud på et vandingsprojekt i Iraq, 
som vi desværre ikke fik, idet et indisk fir
ma fik opgaven. 

Der er mange vanskeligheder også af ad
ministrativart at kæmpe med. l adskillige 
lande giver man i meget hØjere grad, end 
vi ser det herhjemme, ulandshjælp, der er 
bundet til anvendelse i giverlandet. Man gi
ver ikke UN og F AO direkte penge, men så 
og så mange måneders konsulenttjeneste. 
Ligeså er der et meg.et snævert samarbejde 
mellem bistandsorganisationerne og lande
nes erhvervsvirksomheder. 

Selvom starten på udlandsvirksomheden 
har været vanskelig, har den dog på ingen 
måde været kedelig, men fantastisk alsidig. 
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'Stofmængder 
og kval iteter 
bestemmes i 
den kemiske 
analyse 

Hedeselskabet har bygget nyt 
laboratorium med avanceret 
udstyr 

Af laboratoriechef 
J. Frederiksen, Hedeselskabet 

Kemiske analyser er et middel til at finde 
de egenskaber ved et stof, som man i en 
given situation har brug for at kende. U n
dertiden er man interesseret i stoffets totale 
sammensætning, men som regel er det en 
eller flere bestanddele, opmærksomheden er 
henledt på. 

l mere end 100 år har Hedeselskabets bi
stand ved hedeopdyrkning, engvanding og 
jordforbedring været baseret på kemiske 
analyser af jord og vand. 

Resultatet af jordanalyser anvendes f.eks. 
til dosering af kalk- og gØdningsmængder, 
som findes i for ringe omfang i den dyrkede 
jord. 

Vandanalyse-resultater kan være grundlag 
for at gribe ind ved regulering af en proces, 
som foregår i et rensningsanlæg for spilde
vand. 

Analyser er i det moderne samfund ble
vet hvermands eje. Haveejeren får sin jord 
undersØgt for at kunne avle kvantitativt og 
kvalitativt bedre produkter. Vandet i brØnd 

Automatisk måling af reaktionstal, fosforsyre- og kaliumtal i jordprøver med dataopsamling 
for senere udskrivning på hurtigprinter via laboratoriets EDB-anlæg. 
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eller boring holdes under kontrol ved hjælp 
af kemiske og bakteriologiske analyser. 

Den stærke udvikling i analyseteknikken, 
som ikke mindst i det sidste halve århundre
de har fundet sted, har gjort brugen af ana
lyser til et overkommeligt og nØdvendigt led 
i snart sagt alle produKtioner og processer. 

I det følgende skal omtales et par af de 
områder, som Hedeselskabets Laboratorium 
især beskæftiger sig med. Laboratoriet har 
været med i udviklingen af såvel metoder 
som apparatur og er i dag på jordprØveom
rådet det største og mest avancerede rutine
laboratorium i landet med en meget hØj 
automatiseringsgrad. 

Jordanalyser 

Jordens totale indhold af plantenæringsstof
fer er sjældent af direkte praktisk betyd
ning, men der er i tidens lØb udviklet selek
tive analysemetoder, som giver udtryk for 
den plantetilgængelige del af næringsstof
ferne. 

Danmark er muligvis det fØrste land i 
verden, soin i 1912 på Statens Planteavls
Laboratorium tilbØd laboratoriemæssige be
stemmelser af jordens kalktrang, et udtryk 
for det, vi nu kalder reaktionstallet, Rt. 

Hedeselskabets Laboratorium begyndte 
målinger af Rt i 1929 ved hjælp af det i 
tyverne udviklede Biilmann potentiometer 
og den såkaldte Veibel-elektrode. Dette ap
paratur fungerede til 1959 og findes nu i 
selskabets museum. Der blev i de 30 år 
foretaget over 1 million Rt-bestemmelser 
med det. 

I 1942 optoges bestemmelse af fosforsyre
tal, Ft, og kaliumtal, Kt, og senere er så 
fulgt analyse for magnesiumtal og hele den 
i dag anvendte række af mikronæringsstof
fer. 

Der foretages for det praktiske landbrug 
i Danmark nu årligt jordbundsanalyser i et 
antal af over 1/2 million, hvoraf Hedeselska
bets Laboratorium tegner sig for godt en 
fjerdedel. 

Analyserne er blevet et uundværligt led i 
driftsplanlægningen. JordprØver udtages hos 
landmændene af planteavlskonsulenterne, 
som fra laboratoriet får analyseresultaterne 
retur og bruger dem som grundlag for kalk-

Afvejning af jordprøver og automatisk dose
ring af ekstraktions-opløsninger. 

nings- og gØdningsplaner til de enkelte jord
brug. Det er kun i enkelte tilfælde labora
toriets sag at fortolke analyserne. 

I fremtiden vil man nok ved siden af ud
videde jordbundsanalyser lægge en vis vægt 
på planteanalyser som grundlag for ef ter
gØdskning i vækstsæsonen. Og måske kom
mer man også - som i nogle af vore nabo
lande - ind på bestemmelse af reserve
mængder af plantenæringsstoffer i jorden, 
et udtryk for en del af jordens totale ind
hold. 

Vandanalyser 

Analyser af spildevand fra rensningsanlæg 
danner grundlag for bedØmmelse af anlæg-
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Fra laboratoriets automatiske analyseudstyr overfØres måling~rne til EDB-anlæg, der be
regner og udskriver resultaterne. 

genes virkemåde og går til kommunernes 
tekniske forvaltninger eller til amtsvandvæ
senet, som ligeledes får analyseret prØver 
fra recipienter - vandlØb og sØer - med 
henblik på kvalitetskontrol. 

MiljØlovene stiller nu krav om hyppigere 
prØveudtagning på rensningsanlæg og om 
bestemmelse af såvel flere parametre som 
af stedse mindre stofkoncentrationer i prØ
verne. 

Som eksempel kan nævnes analyse af de 
såkaldte miljØgifte som kviksØlv, cadmium 
og bly, der også foretages i jord- og slam
prøver. Man må her kunne bestemme ind
hold i stØrrelsesordenen tusindedele milli
gram pr. liter vand eller kg jord. 

Det moderne laboratorium 

Et avanceret og hurtigt fungerende labora
torium er således et nØdvendigt led i det 
moderne samfund. 

Det må råde over forfinet apparatur, som 
stiller store krav til installation og omgi-
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velser og til det personale, som skal betjene 
det. 

Desuden må det kunne udføre mange 
analyser pr. tidsenhed, hvilket medfØrer en 
hensigtsmæssig investering i automatik og 
EDB-teknik, som igen betyder flere prØver 
pr. ansat pr. dag og en billig analysepris. 

* 
De muligheder, den moderne analytiker 

råder over, har medført, at sporstoffer, som 
for få år siden ikke kunne erkendes, nu er 
blevet velkendte, og at deres eventuelle på
virkning af miljØet er blevet genstand for 
daglig debat. 

Man tænker på den med industrisamfun
dets vækst uundgåelige tilfØrsel til jord, 
vand og atmosfære af f.eks. tungmetaller og 
gasarter, hvoraf nogle forekommer i mini
male koncentrationer. 

Kontrol med disse stoffer i vore omgivel
ser er en nØdvendighed. Men den betydning, 
deres tilstedeværelse tillægges, beror måske 
undertiden på den nu eksisterende mulighed 
for at kunne påvise dem. 



Indsats for 
større afgrøder 
i lande med 
fødevaremangel 

Udtalt behov for bedre infra
stru ktu r i Sydøstasiens 
landd istri kter 

Af forsøgschef S. Elsnab Olesen 
Hedeselskabet, 
pt. ass. professor i Thailand 

Landbruget i SydØstasien har kun lidt til
fælles med, hvad vi kender fra Nordeuropa. 
Det skyldes bl.a. det tropiske og subtropiske 
klima, den intensive udnyttelse . af dyrkbar 
jord og den store befolkningstæthed. 

Med en ret konstant solindstråling og hØj 
temperatur året rundt er der basis for en 
stor planteproduktion, naturligvis forudsat 
at andre vækstfaktorer som vand og gØd
ning er optimale. Under de bedste forhold 
høstes to til tre afgrØder årligt. Desværre er 
vand mange steder begrænsende for dyrk
ningen, idet nedbØren er ulige fordelt over 
året med ret skarp adskillelse mellem regn
tiden og tØrtiden. Kun i regntiden udnyttes 
hele landbrugsarealet. Hvor der kan frem
skaffes vandingsvand af god kvalitet, kan 
der hØstes store afgrØder i tØrtiden. 

Ris 
Ris er regionens hovedafgrØde og befolk
ningens vigtigste næringsmiddel - mindst 
tre gange om dagen. Risplantens evne til at 
vokse i vandlidende eller vanddækket jord 
passer godt til de naturgivne forhold, hvor 
periodevis oversvømmelse af de store flod
deltaer er uundgåeligt. Risplanten er iØvrigt 
tilpasset meget varierende vækstvilkår. I 

bjergegne med hyppig nedbØr dyrkes upland 
rice i naturlig afvandet jord. Andre ristyper 
kan trives i indtil 3 m vand, forudsat at 
vandstanden stiger gradvis. 

Foruden ris dyrkes afhængig af klima- og 
jordbundsforhold bomuld, jordnØdder, suk
kerrØr, soyabØnner, majs m.v. I de fleste 
lande er der bestræbelser i gang på at ud
vide andelen af disse forskelligartede afgrØ
der for i mindre grad at være afhængig af 
udbyttet og ,af prisen på ris, men også for 
generelt at Øge beskæftigelsen og eksporten. 
Thailand har i de senere år udvidet dyrk
ningen af kassava, der overvejende ekspor
teres til Holland og Vesttyskland, hvor de 
tØrrede og formalede jordstængler, kendt 
som tapiokamel, anvendes til svinefoder. En 
udvidet dyrkning af proteinrige bælgplanter 
til lokal konsumering er Ønskeligt ud fra et 
ernæringsmæssigt synspunkt, men forØgelsen 
i produktionen bliver ofte i stedet ekspor
teret. 

Befolkningstilvækst 
Regionens stigende befolkningstal forudsæt
ter en kraftig forØgelse af fØdevareproduk
tionen i de nærmeste årtier. Det forventes, 
at befolkningstallet stiger med 50 pet. inden 
år 2000. Som eksempel på stigningstakten 
kan nævnes, at den nuværende årlige stig
ning i befolkningstallet i Indien svarer til 
den samlede befolkning i Australien (14 
mill.). 

I de fleste lande er 80-90 pet. af befolk
ningen direkte beskæftiget ved landbrug. 
Befolkningsstigningen har medfØrt en kraf
tig opdeling af landejendommene og en 
stigning i andelen af jordlØse, der vanskeligt 
har kunnet finde beskæftigelse i landdistrik
terne. Resultatet har været, at mange er søgt 
til de stØrre byer for at få arbejde. Vandrin
gen fra land til by afspejles tydeligt i de 
stØrre byers voksende slumkvarterer. 

Stigningen i befolkningstallet har også 
medført et øget pres på marginalarealer , 
hvor både udbyttet og dyrkningssikkerheden 
ofte er lille. På hældende arealer medfØrer 
opdyrkning uden erosionskontrol, at mar
kerne med tiden ødelægges, og at der til
fØres vandlØbene betydelige jordmasser. Ne
denfor liggende vandreservoirer kan da ef-
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Kenaffibre har samme anvendelse som jute. Her frigØres fibrene efter udrådning af plan
terne under vand. 

terhånden blive fyldt op med sedimenteret 
materiale. 

Industrien kan kun i begrænset omfang 
opsuge · arbejdskraften, og en intensivering 
af landbrugsproduktionen, der giver større 
og mere konstant beskæftigelse, er Ønskelig. 
Det kan bl.a. opnås ved dyrkning af flere 
årlige afgrØder, produktion af forskellige 
salgsafgrØderog udbygning af husdyrpro
duktionen. Desværre vil foderdyr~ning til 
husdyrene i nogen udstrækning lægge beslag 
på arealer, der anvendes til vegetabilsk fø
devareproduktion. Det er derfor tvivlsomt, 
om regionen i en overskuelig fremtid har 
"råd" til en kraftig stigning i en forædlet 
fødevareproduktion. 

Større planteproduktion 
Stigningen i regionens hØstudbytte har i de 
senere år kunnet fØlge med befolkningstil
væksten. Det skyldes ikke mindst Den grøn
ne revolution med introduktionen af nye 
hØjtydende rissorter og stigende anvendelse 
af handelsgØdning og pesticider. 
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Risudbyttet pr. arealenhed er dog stadigt 
lavt, og ved større udbredelse af de nye ris
sorter, gØdskning, pesticidanvendelse, vand
kontrol m.v. må det antages, at udbyttet 
stort set kan fordobles. Med udbygning af 
overrislingsanlæggene kan dyrkningen af an
dre afgrØder i tØrtiden endvidere udvides .. 

Der er mange forhold, der gør, at de po
tentielle muligheder kun langsomt materiali
seres. Det er ikke usædvanligt, at der er til
bageholdenhed med ændringer i dyrknings
metoder, som har været anvendt i århun
dreder. Måske smager de nye rissorter også 
anderledes end de gamle. 

Der er sjældent mulighed for at søge råd 
om dyrkningen, idet konsulenttjenesten de 
fleste steder er utilstrækkelig. De forbedrede 
dyrkningsmetoder kræver kapital til anskaf
felse af gØdning, pesticider m.v., en kapital, 
som landmændene sjældent er i besiddelse 
af og kun undtagelsesvis kan låne. Med 
større kapitalindsats vokser endvidere beho-



vet for en mere sikker produktion, og det 
kan være katastrofalt, hvis eksempelvis ned
bØren svigter, eller der er forsyningsproble
mer med pesticider. 

Det nytter heller ikke at øge produktio
nen af specielle handelsafgrØder, når opbe
varingsproblemerne er ulØste, transportsyste
merne dårligt udbyggede og afsætning af 
produktionen usikker. 

De nævnte problemer lØses kun ved gene
rel udbygning af landdistrikternes infra
struktur. 

Fisk 
Befolkningens proteinbehov bliver i nogen 
udstrækning dækket ved opdræt af fersk
vandsfisk. Med passende næringssaltindhold 
i vandet giver det varme klima mulighed for 
en stor algeproduktion, der tillige med for
skelligt organisk affald tjener som fØde for 
fiskene. Der kan opnås en betydelig større 
proteinproduktion pr. arealenhed end ved 
plantedyrkning. 

Fiskeopdrættet kan kombineres med ris
dyrkning og husdyrproduktion i, hvad der 
benævnes integrated /arming. Flere systemer 
er under forsøgsmæssig afprØvning. I et af 
dem indgår to damme, der skiftevis benyt
tes til risdyrkning og fiskeopdræt. Mellem 
dammene er der indrettet svinestald, hvor
fra gØdningen tilfØres fiskedammen. Ved 
biologisk nedbrydning af det organiske ma
teriale frigØres der plantenæringsstoffer, der 
udnyttes af algerne. 

Mekanisering 
Den intensive plantedyrkning er meget ar
bejdskrævende. Således er det almindeligt, 
at risen sås ud i bede og senere plantes ud 
med håndkraft i en afstand af ca. 25 cm 
mellem planterne. Inden udplantning bear
bejdes jorden i våd tilstand med okser og 
primitive markredskaber. Det fremkomne 
jordælte Ødelægger ukrudtet, mindsker ned
sivningen og dermed tabet af det kostbare 
vand. HØstning med segl og den efterfØl
gende tærskning er tilsvarende arbejdskræ
vende. 

Der er nu ved at ske en vis mekanisering 
af arbejdet. Større jordbesiddere anskaffer 
traktorer med tilhØrende markredskaber. I 
Japan og Malaysia er der udviklet risud-

plantningsmaskiner, men maskinerne er ikke 
egnede til små jordparceller. 

Den gennemsnitlige gårdstØrrelse i Syd
Østasien er ca. 0,7 ha fordelt på mange par
celler. For de fattigste landmænd er meka
nisering noget, der ligger langt ude i frem
tiden. Det er også tvivlsomt om en større 
grad af mekanisering er Ønskelig på nuvæ
rende tidspunkt, hvor de alternative beskæf
tigelsesmuligheder er yderst begrænsede. 

I Europa lykkedes det stort set at udbyg
ge industrien i takt med afvandringen fra 
landbruget. En tilsvarende udvikling i Syd
Østasien er svært at forestille sig. 

Derimod er der et stort behov for tilpas
set teknologi. Der er gode muligheder for 
forbedring af de anvendte hånd- og mark
redskaber. Også i uddannelsesøjemed er det 
ønskeligt med en grovsmed/ase, der kan 
give større forståelse for mekanik og erfa
ring i vedligeholdelse heraf. Der er i det 
hele taget behov for en udbygning af hånd
værk og småindustri på lokalplan. 

Kulturtekniske anlæg 
Kontrol af vandet er en naturlig forudsæt
ning for den intensive arealudnyttelse i Syd
Østasien. Selv hvos risdyrkningen er baseret 
på nedbØr i regntiden, må det ved hjælp af 
jorddiger sikres, at tilstrækkelige vand
mængder tilbageholdes i den enkelte parcel, 
men at der samtidig er mulighed for afdræ
ning af overskudsnedbør. Vanding foregår 
udelukkende ved overrisling og forudsætter 
et integreret system og både vandings- og 
afvandingskanaler. 

Parceller med ris i /orsØgsmark. 
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Typisk thaigård forberedt på oversvømmelse. Tagvandet opsamles i store lerkrukker og be
nyttes i husholdningen. 

I de senere år er der bygget mange store 
vandreservoirer ved dæmning af vandlØbe
ne. De kunstige sØer er ofte nØdvendige for 
at sikre nedenfor liggende arealer mod over
svØmmelse. Vandet benyttes til supplerende 
vanding i regntiden og er grundlaget for 
dyrkning af afgrØder i tØrtiden. I mange 
tilfælde udnyttes en del af vandet til elek
tricitetsfremstilling. Projekterne kan være af 
stor Økonomisk betydning for det pågælden
de område, IPen er ikke uden problemer i 
forbindelse med flytning af folk fra reser
voirområdet. 

Nogle af regionens stØrste muligheder for 
vandudnyttelse findes i Mekongflodens ned
re opland. Der er ?Jlerede bygget adskillige 
vandreservoirer i flodens opland i Thailand, 
Laos og Cambodia. Ved fuld udnyttelse af 
Mekongflodens vand er der foruden en be
tydelig udvidelse af det vandede areal basis 
for en elektricitetsproduktion, som kan dæk
ke oplandets behov indtil år 2000. 

Flodens nedre opland er på ca. 600.000 
km2 , hvoraf et areal på stØrrelse med Dan
mark nu regelmæssigt oversvØmmes. Med 
de nuværende politiske forhold i området 
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er der dog lange udsigter til en realisation 
af fællesplanerne. 

I det nordØstlige Indien bygges der for 
tiden en ca. 650 km lang kanal, der skal 
føre vand fra Beasfloden til staten Raja
sthan. Ved fuld udbygning bliver det muligt 
at vande ca. 1,1 mill. ha. Projektet er del
vis et beskæftigelsesprogram, og arbejdet 
udfØres med kameler og håndkraft. I perio
der er der op til 50.000 mand i arbejde. 

Der er også behov for udfØrelse af min
dre projekter. I mange tilfælde kan bygning 
af små vandreservoirer lØse landsbyernes 
problemer i tØrtiden med fremskaffelse af 
vand til husholdning, husdyr, grØntsagsdyrk
ning og risudplantningsbede. 

Der er store potentielle muligheder for 
udbygning af landbruget i SydØstasien, men 
det kræver både kapital og tid, og landbru
gets problemer lØses ikke uafhængigt af de 
øvrige samfundsproblemer. Der er et udtalt 
behov for udbygning af landdistrikternes 
infrastruktur, og det er velbegrundet, når 
der for tiden satses meget på integerede ud
viklingspro jekter. 



Hedeselskabet 
. 

og Jeg 
skabte 
i forening 
et lille paradis 

Hilsen fra en forbruger 
i anledning af de 100 år 

Af landsretssagfører 
Helge Ugilt 

I vore dage har forbrugeren et stort ord at 
skulle have sagt, bl. a. gennem forbrugerråd 
og forbrugerombudsmand, men det er ifØlge 
sagens natur ikke de tilfredse forbrugere, 
der kommer til orde her. 

Til jubilæumsnummeret af Hedeselskabets 
Tidsskrift har redaktionen anmodet mig om 
et bidrag som en af hedeselskabets forbru
gere, og jeg kan straks attestere, at jeg hø
rer til de tilfredse forbrugere. 

Jeg bØr nok om min baggrund indled
ningsvis oplyse, at jeg har været mere eller 
mindre fast læser af Hedeselskabets Tids
skrift i ca. 21:3 af bladets levetid. Jeg stam
mer fra slægtsgården Over U gilt, der var på 
godt 200 td. land, og min fader Chr. U gilt -
i en lang årrække amtsrådsmedlem og sog
nerådsformand - var foregangsmand på en 
række områder, også på plantesagens. 

Han lod de dårligst boniterede af arealer
ne beplante med rØdgran og fyr og skabte 
herved efterhånden 5-6 småplantager, hvor
hos han anlagde langstrakte læhegn bestå-

ende af en række hvidgran, som man gjorde 
det dengang. Det var ikke noget særlig ef
fektivt eller holdbart læhegn, men det kunne 
dog nØdtØrftigt dæmme op for den sand
flugt, markerne ellers lå åbne for. 

Hedeselskabets Tidsskrift blev holdt på 
gården, og jeg der tidligt fik øjet åbent for 
plantagernes betydning både landbrugs- og 
miljØmæssigt - de var jo også herlige lege
pladser - blev en interesseret læser af dette 
fra tidlig barndom og er således nok blandt 
læsernes veteraner. 

Det forstærkede også min interesse for 
plantesagen, at redaktøren af Vendsyssel 
Tidende, den legendariske Wilhelm Carlsen, 
var en overmåde varm forkæmper for alt, 
der havde med denne sag at gøre. Han kun
ne aldrig blive træt af at agitere for plante
sagen, og bladet bragte til stadighed senten
sen 

Hvor ploven ej kan gå, 
og leen ej kan slå, 
der bØr et træ at stå. 

Det var vist den almindelige opfattelse i 
læserkredsen, at Wilhelm Carlsen selv hav
de forfattet disse linier. Andetsteds blev de 
jo tillagt E. M. Dalgas, men også her fejl
agtigt, hvilket Har. SkodshØj dokumenterer, 
pag. 51, i sit fortræffelige værk om Dalgas, 
udgivet af Det Danske Hedeselskab i 1966. 
Verset kunne næppe opfylde en streng litte
rær kritikers krav til det rytmiske, men det 
ejede ved den hyppige gentagelse i avisen 
en betydelig slagkraft og var i hØj grad med 
til at oparbejde interesse for læplantning og 
plantager i landsdelen. 

. Den kraftige vestenvind havde for 100 år 
siden frit spil i Vendsyssel og forårsagede 
overmåde megen skade. Wilh. Carlsen så 
klart midlet herimod og skabte ved ihærdig 
indsats det fornØdne grundlag for plante
sagen, et grundlag som Hedeselskabet kunne 
arbejde videre på, da det for mange år siden 
oprettede et afdelingskontor i HjØrring. Og 
resultatet er da heller ikke udeblevet, thi 
læplantning er efterhånden slået stærkt an i 
landsdelen, men nu naturligvis efter de nye 
principper med lØvtræer og buske i flere 
rækker. 

* 
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Men nu kommer jeg til mit egentlige ærin
de. I 1961 blev min opmærksomhed henledt 
på, at gården Store Volsholt i Tårs sogn 
15 km øst for Hjørring henlå nærmest som 
Ødegård, idet ejeren havde drejet nØglen 
om og var flyttet til udlandet. Gården er 
på 43 ha, hvoraf de 23 ha var frigivet 
fra landbrugsforpligtelsen, og for restens 
vedkommende forelå der en betinget tilla
delse til ophævelse af landbrugspligten. Det
te skyldtes, at arealerne er stærkt kuperede 
og vanskelige at befare med moderne ma
skiner, og at de er af så ringe bonitet, at 
ejendommen ikke kunne afgive grundlag for 
en families eksistens, hvad talrige ejerskifter 
- herunder tvangsauktioner - bar tydeligt 
vidnesbyrd om. 

Jeg kØbte nu ejendommen, idet jeg øjne
de chancen for at kunne realisere mange
årige drØmme om selv at blive skovejer. Jeg 
allierede mig med Hedeselskabet via skov
rider Sven Larsen, Tolne, og fandt her for
træffelig støtte, idet han fandt det spænden
de at være med til at skabe en helt ny skov. 

Planen blev realiseret af skovfoged Jens 
Pedersen, der med stor ildhu gik ind for 
projektet. Jeg selv rustede mig til opgavens 
gennemførelse ved at gennemplØje Lærebog 
for skovfogedelever og professor Carl. Mar. 
MØllers værk Vore skovtræarter og deres 
dyrkning ud fra den betragtning, at egen 
teoretisk indsigt måtte være en nØdvendig 
forudsætning for, at jeg også selv kunne 
give en hånd med ved lØsningen af denne 
ekstraordinære opgave, herunder ikke mindst 
den fremtidige skovplej.e. J eg har derhos 
som medlem af Småskovforeningen deltaget 
i en række ekskursioner og henter yderlige
re inspiration ved permanent læsning af di
verse forstlige blade, herunder naturligvis 
Hedeselska bets Tidsskrift. 

* 

Pladsforhold tillader ikke at gå ienkelthe
der, men jeg kan oplyse, at jeg - til stadig
hed bistået af Hedeselskabet - efterhånden 
har ladet plante ca. 140.000 træer på ca. 25 
ha af fØlgende sorter: sitka, lærk (som am
metræer), rØdgran, ædelgran, omorika, doug-
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las, tsuga, normanniana, nobilis, cypres, birk 
og som randbeplantning eg. Alt naturligvis 
placeret under hensyntagen til vind- og 
jordbundsforhold. Endvidere har Hedesel
skabets flyvende korps anlagt læhegn for
trinsvis af fyr og eg omkring de landbrugs
arealer, som plantagerne ikke kunne afgive 
læ til. 

Der er således skabt helt nye klimatiske 
forhold ikke alene for den del af ejendom
mens areal, der fortsat dyrkes som normalt 
landbrug, men også for naboejendommene, 
der selvsagt har megen .gavn af de ny skabte 
læforhold. Det er muligvis overtro, men jeg 
har nu en forestilling om, at et skovareal 
har en vis positiv indvirken på nedbØren. 
Under alle omstændigheder er foldudbyttet 
på kornarealerne, efter at skoven er vokset 
op, forØget betragteligt, hvilket jeg altså 
tilskriver de nu meget gunstige læforhold 
og tillige en forbedret nedbØr. 

Hvad træernes vækst angår, da må denne, 
når henses til jordens ringe bonitet, betrag
tes som tilfredsstillende. Der er rØdgran, 
grandis, normanniana og specielt douglas 
på op til 10 meters hØjde. Dog er der en 
del pletter af nærmest ren sand, hvor der 
ingen vækst foregår, men hØjst en smule 
krat, der i nØdtørftigt omfang kan holde på 
sandet. Der gives kunstgØdning til nobilis, 
normanniana og ædelgran med gunstig ef
fekt på farve og naturligvis også på væk
sten. 

Det er en selvfølge, at en nyanlagt plan
tage ikke i de fØrste år kan afgive noget 
.dækningsbidrag, der står i rimeligt forhold 
til den investerede kapital, men den rekre
ative værdi af skoven har for mig rigeligt 
opvejet den manglende rentabilitet. Til den
ne miljØmæssige værdi bidrager også, at 
jagten er delvis fredet, så der er skabt et 
eldorado for dyr og fugle, der ikke mindst 
værdsætter, at der er anlagt to kunstige 
søer. 

Efterhånden blev der mulighed for salg 
af juletræer, også til eksport, men hertil er 
træerne nu blevet for store, således at det 
nu er pyntegrønt, indtægterne skal tages fra. 
Betingelsen for produktion af pyntegrønt af 
passende kvalitet er en effektiv udtynding 
i plantagen, men omkostningerne herved 



kan let lØbe lØbsk. Dog er forholdene her 
forbedret på grund af mulighederne for 
salg til Norge af udhugststammer til cellu
lose, og med den af olieprisernes himmel
flugt optåede omlægning af opvarmnings
problemet skulle der nu være mulighed for 
at få en del af udtyndingsudgifterne ind
hentet ved salg af brænde. 

Det er vel nok noget af et særsyn, at en 
privatmand i vore dage anlægger en helt ny 
skov, og derfor har jeg ment, at det måske 

kunne have en vis interesse for læsern.e af 
Hedeselskabets Tidsskrift i korte træk at 
blive orienteret om et sådant forstbotanisk 
eksperiment, der naturligvis kræver en vis 
offervilje af igangsætteren. Og jeg vil be
nytte lejligheden til at takke Hedeselskabet 
for fortrinlig assistance både ved planlæg
ning og projektets gennemførelse. I denne 
forbindelse må jeg også nævne, at Hedesel
skabets Plantageregulering til mig har ud
arbejdet kortfremstilling, arealstatus, drifts-

En af de mange sØer, som Hedeselskabet har anlagt eller genskabt i Vendsyssef. 
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bog samt et luftfoto af hele ejendommen, 
og herved er der opnået en værdifuld over
skuelighed over de forskellige skovparter. 

* 

Jeg synes selv, at Hedeselskabet og jeg i 
forening har skabt et lille paradis, men i 
ethvert paradis er der jo som bekendt en 
slange, og med uddrivningen af denne har 
Hedeselskabet ikke kunnet hjælpe. Denne 
slange har for mit vedkommende været skat
tevæsenet. Det ligger uden for rammerne af 
nærværende bidrag at give en udfØrlig frem
stilling af det fiskale mareridt, jeg har været 
igennem på grund af mit skovprojekt, og 
skatteproblemerne skal derfor blot antydes: 

Lov om indkomstskat 10/4 1922 bestem
mer i par. 6, at ved beregning af den skatte
pligtige indkomst kan fradrages de udgifter, 
som i årets lØb er anvendt til at erhverve, 
sikre og vedligeholde indkomsten. Heri skul
le for ganske almindelige mennesker ligge 
fornØden hjemmel til at fradrage omkost
ningerne til beplantning i det år, hvori de 
er afholdt. Men således ræsonnerer skatte
folk ikke, uanset at de ikke er sene til at 
beskatte de indtægter, som senere fremkom
mer på grund af de afholdte plantningsom
kostninger. Ligningsdirektoratet har givet 
negativt svar på min forespØrgsel om fra
drag af plantningsomkostninger i indtægter 
ved salg af skoveffekter, og mit tilfælde re
fereres pag. 217 i Moritz Hansens meget in
struktive værk: IndkomstopgØrelse for land
brug, lystgårde, skove m .v. 

Det lokale skatteråd nægtede i 1969 ejen
dommen status som erhvervsejendom med 
den konsekvens, at underskuddet ved plan
tagedriften 'ikke kunne fradrages i indkom
sten, og at der intet kunne hæves fra inve
steringskontoen til anskaffelse af maskiner, 
alt uden hensyntagen til, at en del af arealet 
fortsat benyttedes til almindelig landbrugs
drift. Man begrundede afgØrelsen med, at 
man ikke kunne anse min drift af ejendom
men for erhvervsmæssig. 

Denne afgØrelse blev omstØdt af lands
skatteretten (LSR), men minsandten om 
ikke skatterådet forsØgte sig igen i 1974, 
idet man da påny afviste fradragsret for det 
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underskud ved skovdriften, som lignings
direktoratet erkender må være en nØdven
dighed i de fØrste mange år efter plantagens 
anlæg. Påny blev skatterådet - naturligvis 
- underkendt af LSR. 

Men i Skattepolitisk Oversigt 1978 pag. 
258 refereredes en afgØrelse fra LSR, hvor
ved der bevilgedes delvis fradragsret for 
plantningsudgifter til 3000 grantræer, som 
en sommerhusejer havde ladet plante ved 
sit sommerhus og senere solgt. På min for
nyede forespØrgsel svarede .statsskattedirek
toratet nu, at denne fradragsret var bevilget, 
fordi sommerhusejeren havde plantet disse 
3000 træer som en hobby, medens min ejen
dom jo blev drevet som en erhvervsejen
dom! 

Det vil ses, at det helt groteske resultat 
af dette fiskale mummespil er, at dersom 
jeg havde affundet mig med skatterådets 
usaglige kendelse fra 1974 om, at man ikke 
kunne anse min drift af ejendommen for 
erhvervsmæssig, så havde jeg iflg. den foran 
citerede kendelse fra 1978 haft fradragsret 
for plantningsomkostningerne, thi så var der 
jo tale om en hobbyvirksomhed. Den gun
stige læser kan jo så - alt efter temperament 
- selv skØnne over, om vi her er stillet over
for enten et tilfælde af den hØjeste fiskale 
visdom eller overfor et tilfælde af det stik 
modsatte. 

Når jeg har fundet anledning til at refe
rere disse skatteproblemer her, skyldes det, 
at jeg går ud fra, at adskillige af bladets 
læsere selv har været udsat for tilsvarende 
forvredne og anstØdelige fiskale afgØrelser, 
så de kan nikke genkendende til mit referat. 
Men tillige fordi jeg finder, at det kunne 
være Ønskeligt om skovorganisationerne -
herunder Hedeselskabet - kunne finde sam
men til at foretage et fremstød for en mere 
rimelig og sØmmelig skattemæssig behand
ling af de borgere, der ofrer tid og kapital 
på den meget langfristede, men samfunds
mæssigt særdeles værdifulde investering, 
som anlæg af skovbrug er. 

Den enkelte er jo tilbØjelig til at bukke 
under for skattefolkenes pågående chika
nerier og give op, men i samlet flok skulle 
man vel have en chance for at få sund for
nuft og rimelighed til at råde. 



Nedsatte 
bogpriser 

Der er foretaget en kraftig prisnedsættelse på de to bøger, som skildrer Hedeselska
bets historie 1866-1966. 

Det indvundne 
Danmark 
Hedeselskabets historie 1866-1914 af Frid lev Skrubbeltrang. 

Hedesagen under 
forvandling 
Hedeselskabets historie 1914-1966 af Erik Helmer Pedersen. 

De nævnte priser er inklusive moms. 

kr. 43,00 

kr. 49,00 
(indb. 70,00 kr.) 

Bøgerne, der tilsammen rummer ca. 1200 sider og er rigt illustreret, kan fås ved hen
vendelse til Hedeselskabets hovedkontor, postbox 110, 8800 Viborg. Tlf. (06) 6261 11. 

Hos Hedeselskab kan også fås to andre bøger, som i emne er beslægtet med de 
førstnævnte. 

E. M. Dalgas 
af Harald Skodshøj. 228 sider, illustreret. 

Hedens opdyrkning 
i Danmark 
444 sider, 250 illustrationer, heraf 70 helsider. 

kr. 32,75 

kr. 34,50 
Bogen er udgivet af Det danske Hedeselskab ved oprettelsen af Kongenshus Minde
park for hedens opdyrkere. 



p v C- D R Æ N R '?J R - altid på lager 

Leveres nøgne eller omviklet med filter af fiberte~, ko

kos eller halm. 

Føres i alle størrelser fra 50-200 mm. 

NYRUP PLASTRØR :A/S . 

4380 Nyrup - Tlf. (03) 6031 00 

Alt i 
betonvarer 

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afvandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20 

"LØVEN" 
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 351244 

Diana 
Skovtjære 
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit 

Beskyt planterne 
mod vildt og mus 

v. skovrider Tage Hansen 
4840 Nr. Alslev 
tlf. (03) 83 44 96 

LANDBRUGSRØR 

UNIMAX · 
a.fvandingspumpe 

P 500 passende til3std;ld. 
p 360 passende til ' 15 td. Id. 
P 300 passende til 1-5 td. Id. 
Yderligere oplysninger & bro
chure fås ved henvendelse til 

Sjørslev Maskinforretning 
vI Cai N. Pedersen 

Sjørslev, 8620 Kjellerup 
Tlf. (06) 66 70 07 

CIMBRIA 

TØMMER 

HANDEL 

Aktieselskab 

Aabenra. 

INDHENT TILBUD . 

samt specialartikler til markvandingsanlæg spørg 

Grindsted Betonvarefabrik AIS 
Telefon (05) *32 06 88 

G. T. rør, landbrugsrør, brøndgods, kantsten, fliser, fundamentsblokke, specialvarer efter opgave. 



RØDE DRÆNRØR 
Fra 6,5 cm til 22,5 cm 

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller. 

FIBERTEX DRÆNFILT 
forhandles i bredder fra 12 cm til 60 cm. 

FIBERTEX FILTERDUG S-170, S-300 og S-400 
forhandles i bredderne 4,20 m og 5,20 m. 

A/S SKOVBANKGAARDS TEGLVÆRK 
7160 Tørring. Tlf. (05) 801038 og (05) 801722 . 

St. HJøllunds Savværk 

og Imprægneringsanstalt 

er køber af nåletræ 
til bygningstømmer og master 

HJønund, 7362 Hampen. Tlf. (06) 8691 00 

Paludans Planteskole A/S 
Klarskov - 4760 Vordingborg 

Telefon (03) 78 20 09 
SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNS PLANTER 

Dansk Plantage
forsikringsforening 

Det gensid ige 
forsikringsselskab 

tegner forsikring· for genplant
ningsværdIen for nåletræsplan
tager overalt i Danmark. - Ind
skud en gang for alle 2 kr. pr. 
ha, dog ikke under 5 kr. pr. 
forsikring. 

Arlig præmie og maksimum-
erstatning : 

1,00 kr. pr. ha . ... 1400 kr. 
1,50 kr. pr. ha . . . . 2100 kr. 
3,00 kr. pr. ha . .. . 4200 kr. 
4,50 kr. pr. ha . . . . 6300 kr. 

Vedtæg·ter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendels~ til 

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 6111 

Stenvad 
Cementstøberi 

Telf. Sten vad 06 - 382411 

Arnold Westmark 

Alle Do mærkede rør 

ALTID LEVERINGSDYGTIG 

JYSKE PENGE 
00 • I 
JYSKE BANK 



A/s DA.NSK FRØHANDEL 

TRIFOLIUl.\I.I: - SILO 
TAASTRUP (02) 99 0011 . RANDERS (06) 44 7211 

DRÆNRENSNING Spuling af forurenede dræn

systemer og vandrør foretages 

med højtryksmaskiner. 

Henvendelse kan ske til 

Hedeselskabets lokale kontor 

eller til hovedkontoret, 

8800 Viborg, 

telefon (06) 6261 11, lokal 246. 

Drænrør 
2'~8'~SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER 

Galten 
Teglværk 

Silkeborgvej 109. 8464 Galten. Telefon 06-943029 

Pindstrup sphagnulD 
leveres i følgende sortimenter og størrelser: 

FIN ............................ Poser El 430 I og 200 I 
MELLEM FIN .................... Poser El 400 I 
GROV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Baller El 520 I 
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poser El 200 I og 100 I 
LØS USORTERET .............. vognlæs, min.25-35 m3 

FÆRDIGBLANDING 1 ............ Poser El 400 I 
FÆRDIGBLANDING 2 ... . . . . . . . .. Poser El 200 I 

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S 
PINDSTRUP 
8550 RYOMGAARD . Tlf. (06) 3961 00 



Hedeselskabets medarbejdere ønsker Hedeselskabets Tidsskrift til lykke 
med 100 års jubilæet og udtrykker samtidig en tak for den information 
om Hedeselskabets mangesidede virksomhed og om faglige emner i til
knytning hertil, som Tidsskriftet gen nem årene har bragt. 

Den indsigt i Hedeselskabets mange arbejdsområder, som Tidsskriftet med
virker til at udbrede, er af stor værdi i det daglige arbejde klienter og med
arbejdere imellem. 

Til vor lykønskning knytter vi de bedste ønsker for Tidsskriftets fremtid. 

Hedeselskabets medarbejdere. 

Kongenshus 
hotel 

byder gæster velkommen 

med godt køkken, 

moderne restaurant og 

hyggelige værelser. 

Hotellet og heden egner 

sig fortræffeligt til 

week-end-ophold. 

Daugbjerg. 8800 Viborg 

TIt. (07) 54 81 25 



SKOVPLANTER LÆPLANTER 
Tilsluttet HeltomsJkontrollen med ,kovf,. 
og planter. 
prantekatalog tilsende, gerne p6 forlangende. 

HEDESELSKABETS 

PLANTESKOLER 

Frøavlscentret 

HUNSBALLE 
Telefon Holstebro (07) 42 0533 

Frøavl og frøhandel 

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 871500 

Afdelinger: 

Tvilum, Skodborg, Guldager, Brøndlundgård, Studsgård. 

Planter af hårdføre racer til skov, læ, 
hæk, vildtremiser og sommerhusgrunde 

JOHN ROLSKOV's 
PLANTESKOLE l/S 

Sønder-Vissing, 8740 Brædstrup. Tlf. (05) 754053 

Skovplanter i gode provenienser 

samt planter til rekreative formål m. v. 

Prisliste tilsendes efter ønske. 

Skovplantekulturerne 
står under Herkomstkontrollen med 
skovfrø og -planter. 

B 
~ 

L.HAMMERICH &CO 
GRØNNEGAOE 57 -8000 ÅRHUS C 

TELEFON (06) 12 71 55 

HEDESELSKABETS LABORATORIUM 
Klostermarken . 8800 Viborg . Telefon (06) 626111 

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet 

Autoriseret af LANDBRUGSMINISTERIET til ud

førelse af samtlige de af ministeriet godkendte 

jordbundsanalyser. 

Autoriseret af STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN 

til at udføre kemiske analyser af drikkevand, spil

devand, recipientvand og slam. 

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo

ratorium for Viborg amt. 

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 

Civilingeniør J . Frederiksen. 



ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER 
Specielle emner efter opgave. Alt i betonvarer efter D. S. 400 

Ringkøbing Cementvarefabrik - Tlf. (07) 321600 A/S N. SKYTTE Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i København: 01-io 8090 

ArhuS~06~131611, 
Odense: 09-15803Q 

Beton ApS 

7500 Holstebro 

PETERSEN & 
PEDERSEN 

Viborg 

Telefon (06) 626288 

Alt i betonvarer til 

landbrugsbyggeri 

og afvandingsarbejde. 

Tlf. (07) 4231 33 

MARKVANOINC 

DANREGN 

HAFNIA 
HAAND I HAAND 

POROSITRØR 

Det moderne drænings

materiale 

for vanskelig dræning 

Dansk Parasit A/S 
Telefon (06) 275000 

Mich. Anchersvej 27 

8270 Højbjerg 

øst for Storebælt: 

JYSTRUP 

SPECIALFIRMA' FORLANG TILBUD Telf. (03) 628300 

BRANDE·TLF.07·180755· L...-... ______ ---J 

ALT I ELEKTRICITET 

Ny og bedre skovsav 
JOBU LP4/LP40 
5,9 kg koncentreret ydelse, 
Slidstyrke og sikkerhed. 
JOBU' l.ncerer nu Norden. 
letteate Hvl aln kl .... 
(48 cem). Den h.r .lIe 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som må kræves 
a' en virkelig skovhuggersav. 

Prøv JOIU LP4/LP40 
hos osl 

~ PETERSVÆRI< ~ 
Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby 
Oetonl/are-mdustn telefon (08) 17 1055 

Alt i skovredskaber fra 
Vi skaffer Dem hl/ad De mangler BI J()I=»lJ fra Norges ledendelel/erandør 

, ~ af skoliredskaber. 

[lIiJ~1 
Import - En gros - Salg - Service 

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr 
vI Steen Andersen - Holmevej 9 -7361 Ejstrupholm - Tlf. 05 · 772604 
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Heldigvis er folkepensionen blevet større gennem årene, så alle kan 
klare dagen og vejen. Og det er godt. Men det betyder ikke, at man kan bo, 
rejse og ha' det lige som man vil. 

Derfor er der mange, som supplerer med en kapitalpension. Og det er 
bedre. Det giver tilmed skattefordel nu og her, idet indbetalingerne 
trækkes fra i skatten. 

Der betales kun 25% i skat en gang for alle ved udbetalingen Som kan 
ske allerede fra det 60. år. 

Alle privateJønmodtagere kan oprette en kapitalpension- som rent 
faktisk er en af de mest fordelagtige pensionsordninger, der findes. 

Få en millionformue som 60-årig 
med en kapitalpension. 

SPAREKASSEN 
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Mindepark 
med mindede/en, 
hvor 1400 hedeopdyrkeres 
navne er indhugget i sten. 
Gennem den 1200 ha 
uberørte hede 
er der an/agt 10 km veje. 

i)en almtnbeltge ~ranbforftfrtng 
for ~anbbl)gninger, oprettet ueb fongdtg !{norbntng 

af J792 
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overalt i kongeriget Danmark 

Hovedkontor: 

Parallelvej . Postbox 1792 . 2800 Lyngby 
Tlf. (01) 8711 88 

c;])ansli :3liooliontop 1..7 
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER 

T O P K H mod uønsket trævækst 

LI N DAN 80 mod ædelgranlus 

Beskyt nyplantninger mod VILDTBID med 
CERVOL V til smøring på nåletræer 

ARSINOL A til sprøjtning på alle arter 

Postbox 1 Ferielukning 30. juli - 11. august Telefon 

4700 NÆSTVED Forlang venligst brochure (Ol) 80 0110 



del kan 
belalesig 
al inveslere 
p,længere . 
Si l I Vi gør alt for at følge med efterspørslen på Danmarks mest eftertragtede 

traktor, MF 185. Traktoren i 70-80 hk's klassen til middelstore og store 
landbrug samt maskinstationer. Traktoren med den ekstra stærke 
hydraulik, kraftige løfte- og trækarme og meget andet godt og stærkt. 
En traktor, der foruden alle de specielle fordele har fordele fælles med 
de andre MF-modeller: høj brugtværdi, lands-
dækkende reservedels- og servicenet og en .' 
pålidelighed, som MF-traktorer har holdt i hævd "'iIIi •• Ii~t!,. 
gennem mere end 25 år. II 

Mf 185 



Sine forsikringer tegner man i 

NORDISK ULYKKE 
Grønningen 17 - København K Telefon Min. 81 11 

Paludans Planteskole Afs 
Klarskov - 4760 Vordingborg 

Telefon (03) 782009 

SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNSPLANTER 
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H. Struers chemiske Laboratorium 

Apparater 

Instrumenter 

Glasvarer 
Kemikalier 

AARHUS 
(06) 131611 

~f(~ 
~~ ~~J~ 
KØBENHAVN 

(0;1) 14 14 02 

Leverandør 

til Hede-

selskabets 
, laboratorier 

ODENSE 
(09) 123602 

AIS Grindsted 
Imprægnerings
anstalt 

er køber af nåle

træ til master i alle 

størrelser fra 

7,7 m 16 cm top. 

Kontant 

afregning. 

Grindsted 
telf. (053) 2 01 71 

STRØMMEN RANDERS TLF (06) 429999 
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Vejlesøvej 36 . 2840 Holte. Tlf. (01) 422511 



Vest jyllands 
Mergelforsyning 

Moderne grab-materiel til rådighed 
Levering af højprocentlig mergel fra egne lejer 
Jordbrugskalk og pulveriseret kalk i fine kvaliteter 
fra Hillerslev og Mjels kalkværker 

Alle oplysninger og tilbud hos: 

Andelsselskab 

Udnyttelse af lokale lejer 
og tilrettelægning af 

mergelleverancer 

Trier Høj, formand, Vostrup, Lønborg, tlf. (07) 374043 
Karl Bloch-Nielsen, kasserer, Billum, tlf. (05) 258266 
Chr. Siersbæk, næstformand, Skjern, tlf. (07) 350396 
D. Br. Olsen, driftsleder, Ringkøbing, 
tlf. (07) 320561 og 3201 66 

Diana 
skovtjære 

Skovtjære 

Spangol 

Arbinol 

Salgskontor 

v. skovrider Tage Hansen 

Kn. Olsensgade 12 

4840 Nr. Alslev 
tlf. (03) 83 44 96 

• Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift • 
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Hjultorvet . 8800 Viborg . Telefon (06) 626111 

Autoriseret af landbrugsministeriet til udførelse 

af jordbundsanalyser. 

Ansvarlig i henhold til autorisationen : 

civilingeniør J. Frederiksen 

Kemiske og fysiske Jordbundsanalyser 

Drikkevandsanalyser 

Analyser af spildevand og vandløbsvand 

Analyse af kalk, mergel og brændselsstoffer 

I øvrigt mange arter 

af kemiske og fysiske analyser 

Laboratoriets 
atomabsorptionsflammespektrofotometer 

VANDINGSANLÆG 
OMGAENDE LEVERING 
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Aktivitet på mange 

ar hej dsfelter 
Kommentar til Hedeselskabets årsberetning 

for 1972-73 ved direktør K. Sandahl Skov 

Som det vil fremgå af afdelingernes bidrag til års
beretningen, har det forløbne år været præget af 
stor akti vi tet på mange områder og fuld beskæftigelse 
af medarbejderstaben. Hertil kan føjes, at årets regn
skabsresultat også må karakteriseres som fuldt til
fredsstillende. 

Gennem en årrække har Hedeselskabets erhvervelse 
af fast ejendom været begrænset til indkøb af min
dre arealer til arrondering af bestående ejendomme. 

Som følge af nogle tilfældigt sammenfaldende om
stændigheder er der i beretningsåret både mageskif
tet og solgt arealer, og navnlig er der erhvervet ret 
betydelige nye arealer. 

En 45 ha stor parcel i Knudmose, der ligger umid
delbart op mod Herning by, er blevet mageskiftet 
med Herning Kommuneplantage ved Fjelstervang. 
Plantagen er ca. 50 år gammel og har et fuldt til
plantet areal på knap 100 ha. Den vil blive drevet 
under distrikt 5, og navnet er ændret til Fjelstervang 
plantage. 

Arnborg Hedegaard med et areal på 87 ha er købt 
af Opdyrkningsselskabet af 1937 til en pris af 265.000 
kroner. 

Bestyrelsen for A/S Bjørslev Plantage, hvori Hede
selskabet havde en aktiepost på 6000 kr. eller 5 pct. 
af aktiekapitalen, besluttede i efteråret at søge plan
tagen afhændet. 

Hedeselskabets bestyrelse vedtog om muligt at er
hverve ejendommen og tilbød overtagelse af samtlige 



Sagkyndige fra Hedeselskabet drøfter hugstmulighederne i den nyerhvervede Bjørslev 
plantage. 

aktier til kurs 1600. Et privat tilbud 
pressede prisen op til kurs 1800, som 
også blev accepteret af Hedeselska
bet. I henhold til aktieselskabets ved
tægter, der giver aktionærerne for
trinsstilling ved køb af udbudte 
aktier, overtog Hedeselskabet der
efter ejendommen ved opkøb af 
samtlige aktier. 

Det er en meget værdifuld skov
ejendom på 495 ha, der herved er 
lagt ind under Hedeselskabet. Købe
summen på ca. 2 millo kr. skulle falde 
kontant, og det var med stor glæde, 
at Hedeselskabet straks fik tilsagn 
om at kunne låne det store beløb på 
gode vilkår af en stor dansk institu
tion. 

For hurtigst muligt at få denne 
gældspost nedbragt gav bestyrelsen 
tilslutning til at søge Barde plantage, 
der er· anlagt på indlandsklitter mel
lem Herning og Ringkøbing, afhæn-
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det. Efter annoncering blev plantagen 
solgt til et konsortium fra Holstebro 
for et nettobeløb på ca. 621.000 kr. 

Lånet vedrørende købet af Bjørslev 
plantage er ved beretningsårets ud
gang nedbragt til 1 mill. kr. 

* 

Plantningsafdelingen kan notere en 
betydelig øget aktivitet, fordi stadig 
flere private skovejere ønsker bistand 
ved drift og administration af plan
tagerne. 

Efter kommunalreformens sam
menlægninger råder mange kommu
ner over betydelige plantagearealer. 
Afdelingen kan konstatere tilgang af 
nye kommuner, der ønsker Hedesel
skabets bistand ved pasning af skove
ne. 

Som det vil fremgå af regnskabet, 
udviser egne plantager et overskud 



på 1,4 milI. kr. Resultatet afspejler 
både de bedre priser på tømmer
effekterne og en ret kraftig hugst
intensitet. 

Som omtalt i plantningsafdelingens 
beretning er der afgivet betænkning 
om koordinering af Småskovsforenin
gernes og plantningsafdelingens virk
somhed på vejledningsområdet. 

Hedeselskabets bestyrelse har med
delt landbrugsministeriet, at Hede
selskabet stiller sig positivt over for 
forslaget og er parat til en nærmere 
drøftelse. 

* 
Af beretningen fra kulturteknisk 

afdeling vil det fremgå, at de større 
afvandingsopgaver stadig er i afta
gende, medens til gengæld de milj ø
tekniske opgaver tiltager i omfang. 

Der er fuldført afvandingsopgaver 
til ca. 3 milI. kr., og der er for ca. 17 
milI. kr. under udførelse. Af miljø
tekniske opgaver, der helt overvejen
de omfatter kloak- og rensnings
anlæg, er der fuldført arbej der for 
ca. 31 milI. kr., og der er arbejder 
under udførelse for 81 milI. kr. 

Omkring 3/4 af afdelingens perso
nale er nu beskæftiget med projek
tering af kloak- og rensningsanlæg 
og andre miljøtekniske opgaver som 
f. eks. planer til imødegåelse af vand
løbsforurening med okker fra de ned
lagte brunkulslej er. 

Afdelingens personale er stærkt 
engageret i mange offentlige opgaver 
inden for vandplanlægning, recipient
undersøgelser og i forureningsunder
søgelser under bl. a. Limfjordsudval
get. 

Afdelingen kan fremvise et meget 
godt regnskabsresultat for 1972-73. 
Arsagerne hertil skal navnlig søges i, 
at der regnskabsmæssigt er afsluttet 
et stort antal sager, hvoraf en del har 
været under udførelse over en år
række. Der er i år også indgået be
tydelige a conto beløb på de løbende 
sager. 

* 
Under grundforbedringsafdelingen 

er der fuldfør{' arbejder til en be
kostning af 34 milI. kr., og der er 
arbejder for 18 milI. kr. under ud
førelse. Arbejdet har været af nogen-

Landbrugsminister Ib Frederiksen (nummer 2 fra højre) deltog i Hedeselskabets års
møde i Skjern. 
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lunde samme omfang som det fore
. gående år, dog med en svag nedad

gående tendens, hvad angår behold
ningen af projekterede sager. 

Den 17. maj 1972 blev tilskuddet 
til grundforbedringsarbejder inddra
get. Der lå på det tidspunkt et bety
deligt antal bevilgede sager, som er 
bragt til udførelse i løbet af året. Der 
er dog kun nydrænet godt 5000 ha i 
1972 mod 6000 ha i 1971. 

Dansk landbrugs lidt tilbagehol
dende interesse for udarbejdelse af 
nye afvandingsprojekter har for
mentlig sin årsag i flere sammen
faldende omstændigheder som f. eks. 
bortfald af tilskudsordningen efter 
grundfor bedringsloven, usikkerhed 
med hensyn til m ulige tilskuds- eller 
låneordninger efter indmeldelsen i 
EF og endelig det forhold, at klimaet 
i 1972 artede sig på en sådan måde, 
at jordens fugtighedsforhold ikke var 
til gene for en god vækst, for bear
bejdning af jorden eller færdsel på 
arealerne. 

Udover de egentlige landøkonomi
ske afvandings- og jordforbedrings
opgaver er personalet i stigende om
fang engageret i en række special
opgaver inden for et vidt arbejds
felt. Der er udtaget prøver og ført 
kontrol med anlæg til spildevands
rensning. I samarbejde med Statens 
Forsøgsvirksomhed er der målt vand
føring og udtaget prøver af drænvand 
til analysering for indhold af plante
næringsstoffer. Der er projekteret 
sportsanlæg og afvandet sommerhus
områder for blot at nævne nogle 
eksempler på denne del af virksom
heden. 

Afdelingen har fortsat sine ratio
naliseringsplaner og har over en 2-
årig periode reduceret sit personale 
med ca. 17 pct. 
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Fra 1. januar er den af Hedesel
skabet drevne landøkonomiske-kul
turtekniske forsøgsvir ksomhed blevet 
henlagt under grundforbedringsafde
lingen. Denne virksomhed er ved si
den af en række dræntekniske for
søgsopgaver stærkt engageret i foru
reningstekniske problemer som kvæl
stofnedbrydning, anvendelse af slam 
fra rensningsanlæg, rensning af jern
holdigt afløbsvand m. m. 

Hedeselskabets mergelafdeling, der 
ligeledes er henlagt under grundfor
bedringsafdelingen, har haft et virk
somt år. Der er ekspederet lånesager 
fra 1210 aftagere af 42.000 m3 mergel 
og 137.000 tons kalk til en anslået 
udgift på lidt over 5 millo kr. 

Grundforbedringsafdelingens per
sonale har været fuldt beskæftiget, 
og afdelingen kan fremvise et godt 
regnskabsresultat for 1972. 

* 
Gennem nogle år har Hedeselska

bets laboratorium haft et ret betyde
ligt driftsunderskud. I beretningsåret 
er den økonomiske situation imidler
tid blevet væsentlig forbedret. Der 
er også i år et mindre underskud på 
driften, men var laboratoriet ikke 
blevet pålagt at afholde et husleje
bidrag, ville regnskabet have balan
ceret. 

Medvirkende til det forbedrede 
resultat har været en større tilgang 
af analyser og noget høj ere priser på 
analysearbejdet. Navnlig har antallet 
af spildevandsanalyser vist fremgang. 
Laboratoriet har nu faste aftaler med · 
15 kommuner om løbende kontrol 
med 111 anlæg til spildevandsrens
ning. Hedeselskabet har anskaffet en 
varevogn til transport af de måle
apparater og det prøveudtagningsud
styr, der anvendes ved disse opgaver. 



Hedeselskabet kan se tilbage på et 
godt år med stor aktivitet på mange 
fagområder. Afdelingernes behold
ninger af løbende sager, arbejder 
under udførelse og anmodninger om 
bistand er så store, at der også for 
det kommende år kan regnes med 
fuld beskæftigelse af medarbejderne. 
Foran ligger der dog en række uaf
klarede forhold, der på længere sigt 
kan få indflydelse på selskabets 
vir ksomhed. 

Gennemføres en koordinering af 
Småskovsforeningernes og Hedesel
skabets konsultative bistand til pri
vate skovejere, vil det betyde en 
væsentlig udvidelse af plantnings
afdelingens virksomhed. 

Dermed vil samfundets nødvendige 
støtte til opretholdelse af en god 
skovtilstand være klart opdelt i et 
statsskovbrug, der i stadig højere 
grad pålægges at varetage befolk-

ningens rekreative interesser i sta
tens skove og plantager, og i en 
konsulentvirksomhed for det private 
skovbrug. 

Det er vor opfattelse, at Hedesel
skabet kan løse den sidst nævnte 
opgave på en faglig god og økono
misk rationel måde. Vi har deltaget 
i rejsning af mere end 150.000 ha 
plantage, vi har gennem flere gene
rationer og ofte på strengt økonomi
ske vilkår plejet og passet store 
plantagearealer, og vi har endelig 
gennem de mange år vejledet plan
tageejerne med langsigtede disposi
tioner ud fra privatøkonomiske over
vejelser. 

* 
Danmarks indmeldelse i det euro

pæiske fællesskab har rejst det 
spørgsmål, om dansk landbrug også 
kan nyde fordel af EF -ordninger som 
FEOGA's projektstøtte til bl. a. af-

Vinkelhage er et område ved Lemvig bugt, umiddelbart nord for Lemvig by. På dette 
område er der planer om at anlægge et fritidscenter med hotel, hytter, campingplads, 
bådehavn m. v. Hedeselskabet er anmodet om at undersøge mulighederne for afvanding 
med henblik på byggemodning. 

]37 



vanding af landbrugsjord og Land
brugskommissionens modernise
ringsdirektiv, der gennem en rente
sikringsordning yder tilskud til inve
steringer i bl. a. afvandingsanlæg. 

Der er imidlertid stadig en' række 
uafklarede spørgsmål i denne forbin
delse. ' 

Efter proj ektstøtteordningen kan 
der ydes 25 pct. EF-tilskud til pro
jekter i produktionsledet, forudsat at 
der også ydes national tilskud. For 
at skaffe hjemmel herfor har Folke
tinget den 30. marts 1973 vedtaget 
en lov om tilskud til jordbrugets 
strukturproj ekter. 

I bemærkningerne til lovforslaget 
er som eksempler på sådanne projek
ter nævnt grundforbedring og afvan
ding. Det har imidlertid hidtil været 
praksis ved FEOGA, at der kun ydes 
tilskud til større anlæg, der kommer 
flere ejendomme til gode. Vilkårene 
svarer altså i nogen grad til dem, der 
var nedfældet t;. den nu ophævede 
landvindingslov . 

Den nye ord~ing kan formentlig 
bringes i anvendelse ved løsning af 
store fællesopgaver som f. eks. Ribe
marskens afvanding. 

Der er dansk tradition for, at 
detailafvanding gennemføres som 
enkel tmandssag og på lodsej erens 
eget initiativ. I flere af vore nabo
lande er det imidlertid almindeligt, 
at der udføres egnsudviklingsprojek
ter, bl. a. også omfattende drænings
anlæg, som fællesarbejder. Her kan 
støtteordningen altså bringes i an
vendelse. Men det ser ud til, at land
brugskommissionen har planer om 
at ændre disse regler, således at støt
ten i fremtiden gives til forarbejd
nings- og afsætningsprojekter. 

Kommissionens direktiv om moder
nisering er blevet fulgt op af Folke
tinget med en ny lov om støtte til 
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modernisering af landbrugsbedrifter. 
Efter denne lov kan der på en række 
særlige vilkår ydes rentetilskud til 
nødvendige investeringer. 

Der forudsættes udarbejdet en om
fattende driftsøkonomisk analyse af 
hvert enkelt landbrug med oversigt 
over de nødvendige investeringer for 
at bringe ejendommen op på et højt 
produktionsniveau. 

H vordan loven vil komme til at 
fungere, og i hvilket omfang afvan
dingsforanstaltninger inddrages un
der moderniseringsforanstal tninger
ne, er et endnu uafklaret spørgsmål. 

Mulighederne for opnåelse af til
skud eller rentesikring vil formentlig 
øve indflydelse på de tekniske afde
lingers fremtidige virksomhed. 

* 
Hedeselskabets medlemstal har 

gennem nogle år været vigende som 
en naturlig følge af, at antallet af 
landmænd - hvorfra den største del 
af medlemmerne rekrutteres - stadig 
er i aftagende. For at imødegå denne 
tilbagegang er der i 1972 indledt et 
fremstød for tegning af nye medlem
mer. I nogle egne er der til alle land
mænd udsendt et nummer af Hede
selskabets tidsskrift med et indmel
delseskort. Med stor glæde har vi 
kunnet notere en medlemsfremgang 
på mere end 1000 i det forløbne år. 

* 
Disse sammenfattende bemær.knin

ger til årsberetningen for 1972-73 
skal afsluttes med Hedeselskabets 
tak til vore medarbejdere for om
hyggeligt og flittigt arbejde. 

Hedeselskabet bringer også en tak 
til de myndigheder og de institutioner 
og privatpersoner, vi året igennem 
har et nært og tillidsfuldt samarbejde 
med. 



PLANTNINGSAFDELINGEN : 

Stor hugst 

kan i.kke dæl{ke 

stigende 

forbrug af træ 

Plantnings afdelingen har i det for
løbne år fortsat og udbygget de tra
ditionelle arbejdsopgaver, og året må, 

hvad angår den almindelige skov
drift, karakteriseres som tilfredsstil
lende. 

Skovbrugets økonomi har de senere 
år været præget af de konstant og 
hurtigt stigende arbejdslønninger og 
de til dels stagnerende salgspriser. 

Skovrider E. Tolstrup fra Dansk 
Skovforening har således beregnet 
stigningen , i perioden 1966-71 for 
skovarbejdertimelønnen til 71,3 pct. 
eller 11,4 pct. årligt, medens salgs
priserne for nåletræ i samme periode 
kun steg ca. 10 pct. eller ca. 1,8 pct. 
årligt. 

I de sidste par år er der dog sket en 
væsentlig forhøjelse af nåletræpriser
ne såvel på tømmer som kassetræ, . 
medens prisen på spånpladetræ, sko
vens »affaldstræ«, der før solgtes til 
brændsel, har haft sværere ved at 
følge med. 

Juletræer snøres, inden de sendes til det store juletræsmarked i Vesttyskland. 
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De betydelige stigninger i arbejds
lønningerne, specielt på de små og 
hidtil dårligst betalte effekter, der 
bliver en følge af den nye arbejds
overenskomst pr. 1. april 1973, vil 
medføre, at en del af disse effekter 
vil give negativt dækningsbidrag, og 
hvis det ikke lykkes at få prisen på 
disse effekter hævet, må de ved ud
tyndinger efterlades på skovbunden, 
eller udtyndingen må ske ved kemi
ske midler. 

Den svenske skovningsmaskine 
LOG MA, der her i landet kun findes 
i et eksemplar tilhørende Frijsenborg 
skovbrug, har været afprøvet i Hede
selskabets plantager med tilfredsstil
lende resultat. Imidlertid har denne 
store og kostbare maskine sin største 
fordel i stort tømmertræ, og skov
brugets hugstproblemer findes som 
nævnt fortrinsvis i de mindre træ
dimensioner. 

Til løsning af disse problemer har 
Skovbrugets Arbejdsgiverforening 
foreløbig for året 1973 bevilget Skov
teknisk Institut 75.000 kr. til forsøg 
med mekaniseret oparbej dning af 
småt dimensionerede effekter af nåle
træ. 

Der er også fra Hedeselskabets side 
grund til at påskønne dette initiativ, 
idet der, som det vil fremgå af en 
efterfølgende opstilling, endnu i man
ge år i Hedeselskabets egne, men og
så i de private plantager, vil være en 
overvægt af yngre bevoksninger. 

Dagpengeordningen 

I forbindelse med omtale af plan
tagernes økonomi kan der være grund 
til at nævne den nye dagpengeord
ning, der trådte i kraft 1. april 1973. 

Plantningsafdelingen står som ar
bejdsgiver for skovarbejdere og lign. 
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med en samlet udbetalt arbejdsløn på 
ca. 16 millo kr. og skal derfor i hen
hold til dagpengeloven selv admini
strere ordningen. 

Det er på nuværende tidspunkt 
meget vanskeligt at overskue dag
pengeordningens økonomiske kon
sekvenser og dette ikke mindst 
inden for skovbrugserhvervet, 
hvor erfaringen viser, at flere for
skellige faktorer vil medføre, at 
der må påregnes væsentlig større 
udgifter til dagpenge end de 31/2 . 

pct. af den udbetalte arbejdsløn, 
som statens forsikringsmæssige 
ordning foreløbig regner med. 

PlantningsafdelinJen har derfor 
anset det for nødvendigt fra 1. april 
1973 over plantageregnskaberne at 
opkræve 5 pct. af den udbetalte ar
bejdsløn til dækning for dagpenge
udbetalingen. I dette beløb er dog 
også inkluderet dækning for den i 
henhold til lov om lønmodtagernes 
garantifond pålagte afgift på 15 kr. 
pr. helårsarbejder. 

Skulle den ansatte procentsats mod 
forventning vise sig at være for høj, 
vil der, så snart nødvendigt erfarings
materiale foreligger, blive . foretaget 
~n regulering af denne sats. Ved ind
førelse af dagpengeordningen bort
faldt den sygelønsordning, hvortil 
arbejdsgiveren hidtil har betalt et 
bidrag på 0,19 kr. pr. time (ca. 1 pct. 
af arbejdslønnen). 

Endelig bemærkes, at dagpenge
ordningen også gælder ved sygdom 
som følge af ulykkestilfælde, og det 
må derfor forventes, at der vil ske en 
reduktion af præmien for den lov
pligtige ulykkesforsikring. 



Småskovsforeningerne og Hedeselskabet 

Som det vil være bekendt, også fra 
en grundig omtale i sidste årsberet
ning, har et af landbrugsministeriet 
nedsat udvalg overvejet en koordine
ring af småskovsforeningernes og 
Hedeselskabets virksomhed. 

Udvalget har afgivet en betænk
ning, der forelå trykt sidst i novem
ber 1972. Udvalgets konklusion inde
bærer, at loven om tilskud til små
skovsforeningerne ophæves, og at 
foreningernes hidtidige arbejdsom
råde henlægges under Hedeselskabets 
plan tningsafdeling. 

Betænkningen har af landbrugs
ministeriet været forelagt til udtalelse 
i forskellige skovbrugsinstitutioner 
og -foreninger samt funktionærorga
nisationer, og betænkningen har - så 
vidt bekendt - stort set overalt fået 
en positiv modtagelse. 

Også Hedeselskabets bestyrelse har 
behandlet betænkningen og i en ud
talelse til landbrugsministeriet er
klæret, at Hedeselskabet i overens
stemmelse med udvalgets indstilling 
vil være villig til at påtage sig den 
foreliggende opgave. 

Man har dog ikke over for mini
steriet villet lægge skjul på de 
problemer, der opstår for Hede
selskabet ved en så væsentlig ud
videlse af plantningsafdelingens 
administrationsområde, både af 
personalemæssig og økonomisk 
art. 

Granstamme i Grindsted plantage med 
mange nonnesommerfugle. Det følgende 
forår kan der ventes udklækning af nonne
larver, et frygtet skadeinsekt, som fortærer 
granernes nåle og dermed kan ødelægge 
bestanden på mange hektarer. 
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I forbindelse med sammenslutnin
gen · i den foreslåede form vil der op
stå et kapitalbehov til investeringer 
og til udvidelse af Hedeselskabets 
kreditordninger for skovejerne og 
endvidere til dækning af det drifts
underskud, der i henhold til de op
stillede kalkuler kan forventes i en 
overgangsperiode. Det forudsættes 
derfor, at disse problemer løses ved 
en nærmere forhandling med land
brugsministeriet. 

Statsbevillingerne 

Til gennemførelse af de plantnings
opgaver, som Hedeselskabet udfører 
på statens bekostning, har der på 
finansloven for 1972-73 været stillet 
følgende beløb til rådighed: 

Tilskud til diverse læplant-
ningsopgaver .. . ... . ..... 3.215.000 kr. 

Tilskud til anlæg af fred-
skovsplantager .. . . . . . . . . 60.000. kr. 

Tilskud til anlæg af 2. kultur 23.000 kr. 
Tilskud til delvis dækning 

af Hedeselskabets udgifter 
i forbindelse med admini-
stration af bevillingen til 
fredskovsplantager og små-
plantninger ............ . . 235.000 kr. 

I alt: 3.533.000 kr. 

Som fremført i tidligere årsberet
ninger har bevillingen til læplant
ningsformål praktisk taget været 
uændret siden finansåret 1963-64, og 
trods et betydeligt pres fra de inter
esserede organisa tioners side er det 
ikke lykkedes at formå de bevilgende 
myndigheder til at øge den eksiste
rende bevilling, endsige yde kompen
sation for de betydelige pris- og løn
~tigninger, der har fundet sted, siden 
bevillingen blev fikseret i 1963. 
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I forbindelse med Danmarks til
slutning til EF er der opstået et 
begrundet håb om, at der fra 1974 
kan opnås økonomisk støtte til 
læplantningsopgaver gennem Den 
Europæiske U dviklings- og Ga
rantifond for Landbruget, FEO
GA, og den i tilknytning hertil af 
Folketinget d. 30. marts i år ved
tagne lov om tilskud til struktur
projekter indenfor jordbruget. 

Landsudvalget for Læplantning og 
Hedeselskabet har med støt.te fra 
landbrugsorganisationerne ansøgt 
fonden om 1 mill. kr. år ligt i en 3-årig 
periode til støtte for en videreførelse 
af den egnsvise læplantning med fler
rækkede løvtræhegn. 

Hurtigt voksende poppelart i læhegnsfor
søgene på Uur hedebrug. 



Fredskovsplantager og statens tilskud 
Ved udgangen af 1971 var der med He

deselskabets medvirken anlagt fredskovs
plantager på i alt 10.5.528 ha med et til
plantet areal på 84.882 ha. - I årets løb er 
der ved oprettelse af nye fredskovsplan
tager og udvidelse af ældre tilkommet 181 
ha, og samtidig er fredskovspligten ophæ
vet på 191 ha, således at nettotilgangen i 
årets løb har andraget -;- lO. ha. Det sam
lede fredskovspligtige areal udgør herefter 
105.518 ha med et tilplantet areal på 84.423 
ha. 

~, hegns- og småplantninger m. v. 

Den samlede bevilling, der i 1972-73 
har været til rådighed til fremme 
af læplantningsarbejder, var i alt 
3.215.000 kr. 

Bevillingen er anvendt på følgende 
måde: 

Tilskud til indkøb af planter 
gennem plantningsforenin-
gerne .. ................. . 

Til rAdlghed til plantnings
foreningerne til »særlige 
formil« såsom administra-
tionsudgifter, demonstra
tion.rudgitter, rejser o. 1. .. 

Tilskud til planter udleveret 
gennem Hedeselskabets 
beplantningsarbejder (læ
plan tnincsla ugene) 

Bidrag til opretholdelse af 
lækonsulentvirksomheden 

Lønninger m. v. til persona
let ved Hedeselskabets 
læplantningsarbejder efter 

87.255 kr. 

9.647 kr. 

47.939 kr. 

15.0.0.0. kr. 

fradrag af refusioner .... 1.522.950. kr. 
Lønninger m. v. til persona

let ved plantagedistrikter
ne etter fradrag af refusio-
ner ...................... 350..0.0.0 kr. 

Udgifter t'il jordarbejde m. v. 
i læplantningslaugene efter 
fradrag af refusion fra 
lodsejerne . . . . . . . . . . . . .. 1.182.20.9 kr. 

Det samlede forbrug udgør 
således .................. 3.215.00.0 kr. 

De fra plantningsforeningerne samt 
landbo- og husmandsforeningerne 
indsendte regnskaber viser, at der er 
forbrugt i alt 0,5 milI. planter, nemlig 
0,2 milI. nåletræer og 0,3 millo løv
træer. 

I læplantningslaugene er der efter 
regnskaberne i årets løb anvendt 1,8 
millo planter, nemlig 0,6 milI. nåle
træer og 1,2 milI. løvtræer. 

I alt er der således i årets løb til 
de gennem Hedeselskabet og plant
ningsforeningerne iværksatte læ
plantningsarbejder forbrugt 2,3 millo 
planter, nemlig 0,8 milI. nåletræer og 
1,5 millo løvtræer: der er fordelt til 
2838 modtagere og som i indkøb har 
kostet i alt 1.024.462 kr. 

I finansåret 1971-72 blev der i alt 
tillæplantningsformål uddelt 2,8 milI. 
planter til en samlet indkøbspris af 
1.122.758 kr. 

Hedeselskabets læplantningsarbejder 

I det forløbne år har arbejdet med 
de kollektivt anlagte læplantninger 
haft følgende omfang: 

Pløjning af planteriller 
til læhegn .......... 957 km 

Gravning med hånd-
kraft ................ 3 km 

I alt udført jordarbejde 
til anlæg af 960. km læhegn 

Heraf er 575 km udført i 3-rækkede hegn 
i egnslæplantningslaug. 

Der er pløjet riller på 81 ha og gravet 
huller på 13 ha til småplantninger, i alt 94 
ha småplantninger. Disse anlægsarbejder 
betales i modsætning til læplantninger 
fuldt ud af de pågældende lodsejere. For
brug af planter har som nævnt været ca. 
1,8 milI. Til arbejdsløn og traktorarbejde 
er der udbetalt 1.325.000 kr. 
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Priser og afsætning 
Det internationale trærnarked har 

i 1972-73 været præget af en livlig 
efterspørgsel, der i perioder har gjort 
det svært for savværksindustrien at 
fremskaffe de nødvendige råtræ
mængder, hvilket igen har været 
medvirkende til væsentlige prisstig
ninger. 

Inden for den hjemlige savværks
industri er udviklingen mod færre, 
men store savværker i fuld gang og 
fremskyndes i høj grad af den be
grænsede råtrætilgang, der ifølge de 
seneste hugstprognoser ikke kan for
ventes bedret i det førstkommende 
IO-år på grund af en udpræget skæv 
aldersklassefordeling, med overvægt 
på de unge bevoksninger, i vore skove 
og plantager. 

Man må forvente, at konkurrencen 
om råtræet vil fortsætte med at pres
se prisniveauet opad, så det efterhån
den vil nærme sig det punkt, hvortil 
kun de mest rationelle savværker kan 
følge med. 

I denne forbindelse må det påpeges, 
at det sæt af vejledende priser, der 
efter behov fornyes ved forhandling 
mellem Danske Skoves Handelsud
valg og Træindustriens Fællesrepræ
sentation, hidtil har afværget egent
lige prisskred, der meget vel kunne 
tænkes at finde sted i den aktuelle 
situation med udpræget råtræmangel, 
og som kunne få alvorlige følger for 
de mindre savværker. 

På trods af prisforhøjelserne på 
tømmer i februar 1972 resulterede 
den store efterspørgsel i en fortsat 
pris- og kvalitetsglidning frem gen
nem foråret og sommeren 1972. 

Som et udtryk for forbruget af træ 
kan eksempelvis oplyses, at der i før
ste halvår af 1972 påbegyndtes 60 
pct. flere enfamilieshuse end i første 
halvår af 1971. 
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Prisforhandlingerne den 5. oktober 
1972 mellem Træindustriens Fælles
repræsentation og Danske Skoves 
Handelsudvalg resulterede i en gen
nemsnitlig prisstigning på ca. 11 
kr. pr. m 3 i forhold til priserne pr. 
februar 1972. 

Skal spånpladetræet blive liggende? 

Med den nye arbejdsoverenskomsts 
(pr. 1/4 1973) meget kraftige stigning, 
specielt på akkordsatsen for spån
pladetræ m. m. under 10 cm's midt
diarn., må man forvente, at spån
pladeindustrien, medmindre den 
kraftige stigning i skovningsakkorden 
(30-40 pct.) ikke snarest følges op af 
væsentlige stigninger i råtræpriserne, 
går glip af en stor del af det træ, 
skovene hidtil har aflagt til denne 
industri, idet det vil være billigere at 
lade træet ligge på skovbunden efter 
hugst eller efter behandling med hor
monmidler. 

Hugststatistik for regnskabsåret 1972-73 
Det bevoksede areal i Hedeselskabets egne 
plantager omfatter pr. 31/3 1973: 10.293 ha. 

Den samlede hugst (løv- og nåletræ) an
drog her i alt 51.004 m 3 svarende til en 
hugst på ca. 5,0 m 3 pr. hd bevokset areal. 
Planhugsten er for 1972- 73 ansat til ca. 
39.800 m 3, d. v. s. at der er skovet ca. 11.000 
m 3 mere end planhugsten. 

Denne merhugst er først og fremmest 
faldet inden for tømmergruppen og af
spejler den store efterspørgsel på træ 
til byggeriet, som man også i det for
løbne år har været i stand til at efter
komme, fordi de senere års gunstige 
vækstforhold har øget hugstmulighe
derne i hedeplantagerne. 

l de private detailledede plantager an
drog den samlede hugst (løv- og nåletræ) 
i alt 132.814 m 3 svarende til ca. 2,5 m 3/ha. 
l forhold til 1971-72 er hugsten i disse 
plantager faldet med i alt ca. 6000 m 3. 



Indtægts- og udgiftsfordelingen i Hede
selskabets egne plantager 

Bruttoindtægten i Hedeselskabets egne 
plantager udgjorde regnskabsåret 
1972-73 6.279.673 kr. 
Den samlede udgift for Hedeselskabets 
egne plantager beløb sig i regnskabsåret 
1972-73 til 4.929.557 kr. 

Indtægterne er i 1972-73 i forhold til 
1971-72 steget med 79 kr./ha bevokset 
areal, svarende til i alt 786.559 kr., og 
udgifterne er tilsvarende steget med i 
alt 518.980 kr. Såvel indtægts- som ud
giftssiden er præget af den øgede hugst. 

Indtægts- og udgiftssiden i private, 
detailledede plantager 1972-73 

Bruttoindtægten i de private plantager, 
i alt 53.530 ha, der detailledes af Hede-
selskabet, udgjorde 
1972-73 17.585.000 kr. 

regnskabsåret 

Arbejder- og beskæftigelsesforhold 

EDB-opgørelserne for 1972 kan 
bl. a. fortælle, at der i plantagerne og 
i planteskolerne er arbejdet i alt i ca. 
763.000 timer, hvilket omsat i heltids
beskæftigede bliver 389 arbejdere. 

I de øvrige virksomheder inden for 
plantnings afdelingen - læplantnings
arbejderne, maskincentralen i Klo
sterlund og virksomheden i Brande -
er der arbejdet i 90.000 timer, hvilket 
svarer til 46 helårsarbejdere. 

Plantningsafdelingen har i alt haft 
godt 1300 arbejdere beskæftiget i 
en kortere eller længere periode, 
og til disse er i arbejdsløn udbetalt 
ca. 151/2 mill. kr. 

Skovfrøvirksomheden 
Den samlede udgift udgjorde 

periode 17.226.000 kr. 
samme Frøsætningen i sæsonen 1972-73 var 

Herudover er der i 1972-73 i jord, nybyg
ninger, maskiner og inventar m. v. investe
ret for i alt ca. 277.000 kr. 

usædvanlig ringe for så godt som alle arter 
ikke alene i Danmark, men i stort omfang 
også i udlandet i de områder, hvorfra der 
normalt importeres frø. 

Jagten i Guldborgland plantage er blæst af, og dagens begivenheder drøftes. 

145 



Idet samtidig frølagrene ved årets be
gyndelse for mange arters og provenien
sers vedkommende var meget sparsomme, 
har det i højere grad end tidligere knebet 
med at dække frøbehovet. 

Der er næppe tvivl om, at der vil blive 
mari.gel på planter hidrørende fra dette 
års iidsæd samtidig med, at der er grund 
til at frygte svigtende frøsætning i den 
kommende sæson. 

De meget dårlige høst- og importmulig
heder har ikke kunnet undgå at påvirke 
skovfrøvirksomhedens økonomi, der ikke 
har været tilfredsstillende i det forløbne 
år. Endvidere er frølagrene så små, at der 
må ses med pessimisme på mulighederne 
for at dække behovet i den kommende 
sæson. Dette gælder især for Abies-arter
ne, men også for en del andre arter. 

Skovtræforædlingen 
Aktiviteten med hensyn til nyanlæg af 

forsøg og tiltrækning af forsøgsmateriale 
har været ret bes~eden først og fremmest 

Skovbælter omkring de nye bebyggelser 
Hedeselskabet, gør området miljøvenligt. 
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som en følge af svigtende frøsætning i 
denne og tidligere sæsoner. 

Der er udført 2000 podninger af udvalgte 
enkelttræer af sitkagran fra gode Washing
ton-bevoksninger. Vedr. specielt sitkagran
forædlingen er i det forløbne år etableret 
nærmere kontakt med Skotland, hvor det 
britiske arbejde på området er studeret 
under en rejse sammen med forstkandidat 
H. Roulund fra Arboretet. Der er udvalgt 
en række skotske plustræer af såvel Wa
shington som Queen Charlotte afstamning, 
hvorfra der er hjemtaget frø til udsåning 
i skovfrøcentralens planteskole. Podekviste 
af de udvalgte træer vil senere blive til
sendt, så snart de er disponible i tilstræk
keligt omfang. 

I planteskolen er efter udsåning 1972 
opnået de første 300-400 planter af frø 
høstet i frøplantage af nordmannsgran 
(FH 620) . 

Foråret 1973 er udplantet afkomsforsøg 
med hvidgran og sitka X hvidgran på 4 
læbæltearealer plus et areal i plantagen 
C. E. Flensborg som led i en bedømmelse 
af klonerne, der indgår i frøplantage FH 
616. 

Gullestrup nord for Herning, plantet af 



Der er endvidere udplantet vortebirk, 
Hessel, i en frøavls kultur samt en frøavls
kultur af rødel med materiale fra forskel
lige vestjyske naturbevoksninger af for
modet robuste typer. 

Klonsamlingen med contortafyr er fær
dig udbygget ved udplantning af podninger 
modtaget fra Arboretet. 

Hedeselskabets Centralplanteskole 

Centralplanteskolens samlede plan
tesalg faldt fra 13 mill. i 1960 til un
der 6 mill. i 1970. Arsagen var først 
og fremmest læplantningens stærke 
tilbagegang, men også skovbrugets 
ringe økonomiske · status spillede ind. 

Det er klart, at en så stærk ned
gang i plantesalget vil få indvirkning 
på planteskolernes økonomi, og års
beretningen i år kan da heller ikke 
undgå at blive præget af økonomiske 
betragtninger. 

Situationen i danske forstplante
skoler er i dag den, at man stort set 
behersker den kulturtekniske del: 
Vore specialredskaber og muligheden 
for at opbevare planter og frø på køl 
sætter os i stand til at udføre såning, 
prikling, ukrudtsbekæmpelse m. m. 
ret ubesværet og med held. Heller 
ikke salget af planterne volder be
kymringer, idet forstplanteskolerne 
er aftaget betydeligt i antal. Tilbage 
er så at tage planterne op og at for
dele dem - og det er i dag nåleøjet i 
skovplanteproduktionen. 

Der må sikkert satses på en pro
duktion af planter af standard
størrelse og standardkvalitet, der 
kan tages op maskinelt og usorte
ret leveres direkte til kunderne. 
Uanset, om vi ønsker det eller ej, 
er vi tvunget til at følge med ud
viklingen, som her betyder effek
tivitet og standardisering for at 
overleve~ 

Vellykket sanddæmpning med Rosa ru
gosa ved Harboøre kirke. 

I Sverige og Finland er der i de 
senere år udviklet en utraditionel 
produktionsmetode af skovplanter: 
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En programmeret fabriksmæssig 
fremstilling af et billigt ensartet 
produkt, som lader sig plante maski
nelt. Skønsmæssigt vil der i 1973 
blive produceret 150-200 mill. af 
denne plantevare (en plante på ca. 10 
cm forsynet med en rodklump). Man 
synes at låse sig fast i denne produk
tionsform, simpelthen dikteret af 
udviklingen. Metoden, der i hele sin 
proces er særdeles tiltalende, har 
vakt nogen interesse herhjemme, men 
plan terne synes a t være for små til 
danske forhold. Der er imidlertid 
grund til i første omgang at forsøge 
at ændre vor traditionelle produk
tionsform i samme retning: Program
mering og mulighed for mekanisk 
plantning. 

Det vil sikkert også blive nødven
digt at koordinere produktionen af 
skovplanter, at organisere fælles ind
købs- og salgsapparat og at løse an
dre opgaver, f. eks. emballageproble
met, i fællesskab. Inden for Dansk 
Planteskoleejerforening er der i øje
blikket bestræbelser på at forme et 
sådant samarbejde. Danske skov
planteproducerende planteskoler er 
samlet i en organisation, »Skovplan
teringen«, som har til formål bl. a. at 
løse problemer af fælles interesse. 
En lignende organisation har eksiste
ret inden for Fællesmarkedet i nogle 
år, og man søger at drage Danmark 
med ind i dette samarbejde. 

Centralplanteskolen er fortsat ak
tivt medvirkende i »Frøkildeudval
get«, der har til formål at være be
hjælpelig med fremskaffelse af bedst 
muligt formeringsmateriale til plan
teskoler, og i Nordisk Skogbrukets 
Frø- och Plantråd, der har til formål 
at forbedre frø- og planteproduktio-
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nen i de nordiske lande gennem for
midling af information og ved direkte 
eller indirekte medvirken til løsning 
af fælles problemer. 

Hedeselskabets Plantageregulering 

1972-73 omfatter udarbejdelse af 
driftsplaner for et samlet plantage
areal på 3437 ha, hvoraf 1255 ha fal
der inden for egne plantager. 

Det kan noteres, at siden påbegyn
delsen af kommunesammenlægnin
gerne har der været en jævnt stigen
de tilgang af bestillinger på plan
lægning af kommunernes plantage
arealer. Der har således inden for de 
sidste ca. 4 år været tale om 1. gangs 
planlægning af 1300-1400 ha kom
muneplantager med et gennemsnits
areal pr. storkommune på 200-250 ha. 

l/S Skærbæk Sawærk 
I det forløbne år blev der på savværket 

opskåret ca. 22.000 m 3 råtræ, mod i de 
seneste år ca. 18.000 m 3, hvilket resultat må 
ses på baggrund af den i 1972 foretagne 
opstilling af et reduktionsværk og dermed 
følgende kapacitetsudvidelse. Råtræforsy
ningen har været udmærket, og drifts
resultatet må betragtes som tilfredsstil
lende. 

He.deselskabets virksomhed i Brande 
Salget af hegnsmaterialer i 1972-:73 viser 

en mindre nedgang i forhold til året 1971-
72, hvilket især skyldes mindre salg i 
marts 1973, formentlig forårsaget af den 
usikre situation på arbejdsmarkedet på 
dette tidspunkt. 

Salget af trækul og tjæreprodukter viser 
derimod en stigning på 14 pet. i forhold til 
det foregående år. 

Virksomhedens samlede salg var i regn
skabsåret 1972-73 i alt ca. 2.200.000. kr. 

I årets løb er anskaffet en fuldautomatisk 
afbarkningsmaskine for rafter og pæle, en 
mobilkran og nyt anlæg til carbolineum
behandling. 



Hedeselskabets grangrøntsalg 

Salget i 1972-sæsonen androg i alt 
1996 tons fordelt på træarter således: 
Rødgran 54 pct., hvidgran 18 pct., 
bjergfyr 25 pct. og andre arter 3 pct. 

Totalomsætningen exel. moms be
løb sig til 961.000 kr., og grøntet af
regnedes til leverandørerne til føl
gende priser: Rødgran 455 kr.lton, 
hvidgran 475 kr.lton og bjergfyr 389 
kr .Iton, leveret læsset i lastvogn ved 
fast vej i skov eller jernbanevogn på 
afsenderstation. 

Som hidtil er langt hove9-parten 
solgt til kirkegårde, hovedsageligt 
sjællandske. - Til sammenligning ud
gjorde salget i 1971: 1998 tons solgt 
til i alt 839.000 kr. exel. moms, sva
rende til en gennemsnitlig prisstig
ning på ca. 15 pct. 

Hedeselskabets juletræssalg 

1972 var en sæson, som prægedes 
af stor efterspørgsel efter alle jule
træarter, og det lykkedes langtfra at 
efterkomme alle ønsker. Som allerede 
nævnt i tidligere beretninger er ud
budet af rødgran stærkt på retur, 
bl. a. fordi de gode vækstforhold i de 
sidste år har medført, at rødgranen 
på de lidt bedre jorder fremviser 
lange smukke topskud, som gør træ
erne uegnede til juletræer. Modsat 
finder man det nu økonomisk for
svarligt på de ringere jorder at gød
ske de gule og dårligt udseende rød
granbevoksninger i håb om at frem
bringe pæne grønne træer egnede til 
juletræer. 

Efterspørgslen efter nordmanns
gran er støt stigende, skønt prisen 

Der måles op. Træet er fældet af den SO-årige skovarbejder Carl Nielsen, Vejrumbro, 
som ses til højre. 
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granen er ligeledes stærkt efter
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med klump ligeledes er en eftertrag
tet vare, som i de sidste år i store 
mængder også er solgt til eksport. 

I alt er der gennem juletræssalget 
solgt godt 75.000 træer og ca. 51 tons 
pyntegrønt. Salget indbragte brutto 
ca. 665.000 kr., og der kunne afregnes 
til lidt større priser samenlignet med 
året før. 

Hedeselskabets bibliotek 
I biblioteket er der arbejdet efter samme 
principper som hidtil. Læsesalen er ned
lagt og reolerne med tidsskrifter og hånd
bøger fordelt i forskellige kontorer. Det er 
et stort antal tidsskrifter, biblioteket får 
tilsendt, og det sker jævnligt, at der ude
fra rekvireres fotokopi af en artikel, enten 
fra selskabets egne medarbejdere eller fra 
andre biblioteker, som der er oprettet for
bindelse med. 

Biblioteket har som sædvanlig måttet 
besvare en række henvendelser, idet der 
jævnlig rettes forespørgsler om litteratur-
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fortegnelser over de emner, biblioteket 
spænder over. 

Billedarkivet. Registrering af billeder er 
fortsat, og man er nu nået op på ca. 10.000 
billeder. Der mangler endnu ca. 1000, som 
det bliver vanskeligere at tids- og sted
fæste, idet de er uden nærmere angivelse. 
Når tid og lejlighed gives, er der dog mu
lighed for, gennem en nøjere gennemgang 
af Hedeselskabets Tidsskrift og andre kil
der, også at efterspore de sidste. Det er et 
tidskrævende arbejde, men det må anses 
for så værdifuldt, at det er ulejligheden 
værd. 



GRUNDFORBEDRINGSAFDELINGEN: 

Flere vil 

grundforbedre 

trods bortfald 

af statstilsl(ud 

Med udgangen af 1972 blev afdelin
gen for undersøgelser og forsøg ned
lagt, og forsøgsvirksomhed en blev 
overflyttet til grundforbedringsafde
lingen. 

Under afdelingens administration 

er herefter henlagt følgende virksom
heder: 

Grundforbedringsteknisk 
forsøgsvirksomhed 

Gennemfører forsøg og undersøgel
ser på det grundforbedringstekniske 
område. Herunder drænings- og jord
forbedringsforsøg, forureningsbe
kæmpelse og dræn tekniske forunder
søgelser. 

Drænteknisk maskinvirksomhed 

Herunder hører en maskinpark be
stående af specialdrængravemaskiner 
og højtryksanlæg til rensning af 
dræn. Maskinerne indgår i et under
søgelsesprogram vedrørende mekani
seret dræningsarbejde og vedligehol
delse af drænanlæg. 

Mergelafdelingen 

Afdelingen yder bistand ved gen
nemførelse af merglings- og kalk
ningsarbejder, ved oprettelse af 
mergel- og kalkselskaber samt ved 
undersøgelse af mergel- og kalkfore
komster. 

Der høstes gode afgrøder i den opdyrkede del af Skjernå-dalen. 



Siloen, den sidste bastion på Kaptajnsgaarden, bringes til fald af eF-kolonnen fra 
Herning. 

Distrikts- og filialkontorer 

Fra kontorerne ydes vejledning og 
teknisk bistand vedrørende projekte
ring af dræning, vandløbsregulering, 
rørlægning og kultivering. Endvidere 
varetages opgaver som bl. a. vand
løbsadministration, spildevandskon-

r 
\ 

trol, vej afvanding, udarbejdelse af 
vandløbsregulativer m. m. 

Afdelingens virksomhed 

Som et lyn fra en klar himmel gen
nemførte landbrugsministeriet d. 17. 
maj 1972 som led i sparebestræbel-
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serne bevillingsstop for statstilskud 
til arbejder efter grundforbedrings
loven. Arbejder, hvortil der . allerede 
var givet bevilling, skulle være fuld
ført og regnskabsmæssigt afsluttet 
inden 1. april 1973. 

Der var bevilget tilskud til et be
tydeligt antal grundforbedringssager 
inden stoppet. Afdelingens kontorer 
har derfor været fuld t beskæftiget 
med at gennemføre disse arbejder. 
Hvorledes forholdene på dette om
råde vil udvikle sig efter vor op-: 
tageIse i EF, står endnu hen i det 
uvisse. 

I tilslutning til ovenstående kan 
nævnes, at tilskud fra jagtfonden til 
projektering af kunstige søer og dam
me ligeledes blev inddraget pr. de
cember 1972 som led i sparebestræ-
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belserne. Aftalen med jagtkonsulent
væsenet på dette felt blev fornyet i 
august 1972, og der indførtes den 
bestemmelse, at Hedeselskabet ikke 
alene foretager projekteringen, men 
også fører tilsyn med anlæggenes ud
førelse, således at fiskeri- og fred
ningsmyndighederne herefter ikke 
kan rejse berettiget kritik mod så
danne anlæg. 

Hedeselskabets tilbud til kommu
nalbestyrelserne og disses tekniske 
forvaltninger om overtagelse af ad
ministration og tilsyn med kommune
vandløb er resulteret i, at endnu en 
del kommuner har overdraget afde
lingen at varetage denne opgave. 

Afdelingens medarbej der e har væ
ret beskæftiget med opgaver af me-
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get forskellig art, fra bistand ved re
gulering og afvanding af idrætsanlæg 
og campingpladser til spildeva!lds
kontrol og afvanding af sommerhus
områder. Der må i det hele konstate
res, at der på mange områder er et 
stigende behov for teknisk bistand og 
vejledning. 

Afdelingens beskæftigelse med 
projekteringsopgaver vil fremgå af 
tabel 1. Som følge af statstilskudets 
bortfald og uvisheden om, hvorvidt 

Tabel 1. 

Danmark ville blive tilsluttet EF, 
måtte man forudse en vis tilbage
gang, især for fuldførte arbejder og 
måske særligt for dræningsarbejdets 
vedkommende. Tilbagegangen har 
dog været mindre, end det kunne 
forventes . 

Antallet af løbende sager har væ
ret 45,31 mod 4886 året forud, og der 
er i alt fuldført arbejder for 34,1 mill. 
kr. mod 36,8 mill. kr. i forudgående 
år. 

Oversigt over projekteringsopgaverne 1/4 1972 - 31/3 1973 

I. Fuldførte arbejder : 

I-< 
(!) 
0.0 ro 
Ul 

A . Vandløbsreguleringer 152 
B. Dræninger .......... 1119 
C. Opdyrkninger 11 
D . Forskelligt . .. ....... 963 

II. Arbejder under udføreisse 

III. Sager for kommissioner m. v. 

IV. Sager, der er projekteret 
(arbejdet ikke påbegyndt): 

ha 
2.400 
5.051 

80 
125 

0.0 
~ 

'2 
+> 
Ul o 

..!.:! 
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p:) 

kr. 
6.601.250 

21.323.104 
147.247 

5.990.334 2245 

407 

35 

ha 

7.656 

3.322 

782 

34.061.935 

17.923.043 

2.946.600 

A. Projekteret 1972-73 571 2.84~ 15.247.290 
B. Projekteret tidligere 14 632 1.872.550 585 

456 

3.476 

2.306 

17.119.840 

9.601.181 V. Henlagte sager .. .... .. ..... .. ... ... . .. ..... . . .. .. . 

VI. Sager under projektering. . . . . . .. . ..... . .. . .... . . 377 

VII . Sager, der er forundersøgt eller besigtiget + sager 
af forskellig art . . . .. . .. . .............. . '" . . . . . . . 410 

VIII. Sager, der er henlagt uden projekt eller udgået 16 

N år afdelingens samlede regnskabs
resultat igen i år er meget tilfreds
stillende trods nogen tilbagegang i 
såvel sagsantal, areal og bekostning/ 
overslag, må årsagen hertil søges i de 
tidligere omtalte bestræbelser for at 
rationalisere arbejdet og en deraf 

154 

--------------.------------
I alt ...... 4531 17.542 81.652.599 

følgende mindre reduktion af perso
nalet. En medvirkende årsag til det 
gode regnskabsresultat må også til
skrives større indtægter for konsul
tativ bistand. 

Til tabel 1 skal om de fuldførte ar
bejder anføres følgende : 



Grundforbedringsafdelingens nye kontorhus 
købing amt betjenes. 

Vandløbsreguleringer 
I alt er der fuldført 152 vandløbsregu

leringer - omtrent som året forud - men 
det interesserede areal og dermed bekost
ningen er faldet væsentligt. Bekostningen 
andrager 6,6 mill. kr. mod 8,3 mill. kr. i 
året forud. 

Videbæk, hvorfra størsteparten af Ring-

Dræningsarbejder 
Af disse er der fuldført arbejder på 5051 

ha mod 6100 ha året forud med bekostning 
på henholdsvis 21,3 mill. kr. og 24,7 mill. 
kr. Dræningsprisen pr. ha er i år 4205 kr. 
mod 4055 kr. i 1971-72, en stigning på kun 
ca. 3 pet. 

Der er i årets løb drænet 169, ha med 
plastrør mod 192 ha året forud. Anvendel
sen af disse rør er stadig meget beskeden. 

Grundforbedringsafdelingen projekterer et betydeligt antal kunstige søer og damme. 
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Opdyrkningen 
Tilbagegangen på dette område er fort

sat, således at der i år kun er opdyrket 88 
ha med bekostning ca. 147.000 kr. mod 238 
ha og 471.000 kr. året forud. 

Forskelligt 
Antallet af disse sager har været 963 

med bekostning ca. 6,0 mill. kr. mod 876 
sager og 3,3 mill. kr. i det foregående år. 
Under denne rubrik samles arbejder af 
meget forskellig art: Tilsyn med og admi
nistration af kommunevandløb, projekte
ring ' af dambrug, idrætsanlæg, kirkegårds
opmålinger, motorvejsafvanding, anlæg af 
små søer m. v., udtagning af spildevands
prøver samt vejledninger og konsultativ 
bistand i vandløbsretslige spørgsmål til 
kommuner, institutioner og private. End
videre er herunder medtaget opgaverne 
med rensning åf dræn. 

Arbejdet i det kommende år 

I årets løb er indgået 2542 anmod
ninger mod 2074 året forud. Pr. 31/3 
1973 har afdelingen en beholdning på 
585 færdigprojekterede sager omfat-

tende 3435 ha og en overslagssum på 
ca. 16,9 millo kr. - 377 sager er under 
projektering, og der foreligger 737 
uekspederede anmodninger. 

Udover de rekvirerede enkelt opg a
ver, der enten er projekterede, er un
der projektering, eller som ikke er 
ekspederede og udgør 1701 sager mod 
1679 i 1971, har afdelingen en række 
løbende opgaver. Herunder bl. a. ad
ministration af og kontrol med ca. 
2500 km kommunevandløb, udtagning 
af spildevandsprøver ved ca. 200 
rensningsanlæg o. s. v. 

Afdelingen har fået mange fore
spørgsler om priser og finansierings
muligheder for grundforbedringsar
bejder i tiden efter landets indmel
delse i EF. 

De stigende priser på landbrugs
produkter har stimuleret interessen 
for den vigtige produktionsfaktor, 
som en velafvandet jord må siges at 
være. Men der spores samtidig nogen 
tilbageholdenhed, fordi det forventes, 

Den internationale moseorganisation, The international Peat Society, holdt årsmøde i 
Danmark og besøgte Hedeselskabet. I forreste række (fra venstre) ses A. Dergunov, 
Sovjet, van Dijk, Holland, professor E. Kivinen, Finland (præsident) , industriminister Y. 
Pankratov, Sovjet, direktør B. Stausholm, Pindstrup Mosebrug. - I næste række: Kon
sulent Th. Th. Hove, Hedeselskabet i Viborg, professor V. Puustjarvi, Finland, departe
mentschef J . Filipowicz, Polen, og R. A. Robertson, England. 
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at der også for dansk landbrug vil 
blive stillet tilskuds- eller mere gun
stige finansieringsmuligheder til rå
dighed for dette investeringsområde. 
Mulighederne herfor er endnu uaf
klarede. 

Der er indgået 25 pct. flere anmod
ninger end i det foregående år, og 
beholdningen af arbejdsopgaver er 
lidt større end sidste år. Afdelingens 
beskæftigelsesmuligheder i det kom
mende år må vurderes med beher:sket 
optimisme. Der er mange forhold, som 
er bestemmende for arbejdets om
fang, herunder bl. a. nedbørsforde
lingen i vækstperioden, produktpri
ser og finansieringsmuligheder. 

Produktpriserne ligger nu nogen
lunde faste og vil formentlig opfordre 
til ,at kulturjorden holdes eller brin
ges i den bedst mulige afvandings
tilstand. Men muligheder og vilkår 
for optagelse af lån til denne lang
sigtede investering kan virke dæm
pende på den stigende interesse for 
gennemførelse af grundforbedrings
arbejder. 

Forsøgsplanen drøftes med forsøgsværten. 

Tilfreds forsøgsvært 
Holmbo kær. 

sin hvedemark 
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HEDESELSKABETS 
FORSØGSVIRKSOMHED: 

Gravefri 

dræning uegnet 

for visse 

jordtyper 

Det dræntekniske forsøgsarbejde 
er efterhånden temmelig omfattende, 
og fremkomsten af nye rørtyper og 
pakningsmaterialer nødvendiggør, at 
der hyppigt anlægges nye forsøg til 
belysning af drænmaterialernes eg
nethed under forskellige jordbunds
forhold. 

Der er adskillige uafklarede for
hold ved den rigtige anvendelse af 
pakningsmaterialer. Er det nødven
digt a t pakke plastrør ved dræning 
på stabil jord? Giver et filter, der 
yder effektiv beskyttelse mod sand
indtrængen på finsandjord, for stor 
vandindtrængningsmodstand ved an
vendelse på stabil lerjord? Hvilken 
indflydelse har slidsediameteren på 
silt- og finsandindtrængen i rørene 
under forskellige jordbundsforhold? 
Hvor stor er den positive virkning af 
et voluminøst filter ved anvendelse 
på j ord med lille hydraulisk lednings
evne? Kan der fremstilles et univer
salfilter til brug under alle jord
bundsforhold og alle grader af meka-
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niseret dræning? Medfører rørlæg
ning med dræntubulator større vand
indtrængningsmodstand end rørlæg
ning med kædegravningsmaskine? 

Der er i 1972 anlagt tre nye dræn
forsøg til belysning af nogle af de 
nævnte forhold. Det mest omfattende 
er beliggende ved Nr. Økse, Brovst, 
på sandblandet lerjord af marin op
rindelse. De to andre er på moræne
jord ved Ulfborg, Vestjylland, og 
østrup ved Randers. Der er alle tre 
steder benyttet kædegravningsma
skine (Hollanddrain) og dræntubula
tor (Drainomat). 

De foreløbige resultater viser, at 
effekten af gravefri dræning ikke 
er tilfredsstillende under alle jord
bundsforhold. Skønt den gravefri 
dræning har været praktiseret i 
mange år i udlandet, er det ikke 
lykkedes at fremskaffe resultater 
af tidligere forsøg. Det må derfor 
indtil videre anbefales, at der vi
ses tilbageholdenhed med anven
delse af gravefri dræning, til pr€>
blemerne er mere afklaret. 

På forsøgsarealet i Holmbo kær 
blev der som i tidligere år høstet 
store udbytter, således i hvede ca. 65 
hkg/ha og i byg ca. 50 hkg/ha. Til
svarende høje udbytter høstedes i 
forsøgene i Ribe marsk, idet hvede 
gav ca. 75 hk g/ha og byg og havre ca. 
55 hkg/ha. 

Jordforbedringsforsøg 

Fælles for mange af jordforbed
ringsforsøgeI?-e er ønsket om forbed
ring af planternes vandforsyning for 
at øge planteproduktionen og dyrk
ningssikkerheden på jord med lille 
vandkapacitet og/eller roddybde. 
Vandkapaciteten kan øges ved ind
blanding af ler eller organisk mate-



Eksempel på virkningsløs pakning af 
drænrør, som blev nedlagt i december 
1972. 

riale, ligesom specielt indblanding i 
undergrunden kan øge roddybden. 
For at eliminere årsvariationer i de 
klimatiske betingelser må forsøgene 
løbe over en årrække. 

Forsøgene med pløjning til ca. 70 
cm's dybde viser, at en forøgelse i 
udbyttet, der står i rimeligt forhold 
til den økonomiske indsats, stort set 
kun er muligt på lagdelte jorder med 
lerholdig undergrund samt på mose
arealer, hvor der er mulighed for 
indblanding af mineraljord i tørve
Iaget. 

I forsøgene med tilførsel og ned
pløjning af tørv eller højtrykspresset 
halm til forskellig dybde er der op
nået merudbytte i byg på 4-8 hkg/ha 
ved en pløjedybde på ca. 40 cm, hvor
imod en egentlig dybpløjning med 
eller uden tilførsel af organisk mate
riale eller store fosformængder har 
givet mindreudbytte. 

Lerbelægningsforsøgene er nu af
sluttet, og beretning forventes ud
sendt i løbet af 1973. Generelt kan 
siges, at det merudbytte, der kan for
ventes ved tilførsel af indtil 10 cm 
ler til mager sandjord kun i få til
fælde vil være en rentabel foranstalt
ning på almindelig landbrugsjord. 

Forsøgene med tilførsel af sphag-

num, der forinden var tilsat kvælstof
gødning, er under afvikling. Tilførsel 
af indtil 5 cm sphagnumgødning har 
i gennemsnit kun givet et beskedent 
merudbytte i landbrugsafgrøder, 
hvorimod udbyttet af havebrugs
afgrøder er forøget med 3-12 pct. 

Undergrundsgødskning med store 
mængder superfosfat har i modsæt
ning til mange udenlandske forsøg 
vist, at det normalt ikke under dan
ske forhold er muligt at øge roddyb
d~n og dermed planternes vandfor
syning ved nedbringning af fosfor. 
Da det skønnes, at forsøgene ikke vil 
give yderligere oplysning om værdien 
af undergrundsgødskning, vil de sna
rest blive nedlagt. 

Der er på tre lokaliteter forsøg i 
gang til belysning af, hvilke kultur
foranstal tninger der er behov for ved 
dyrkning af tuebevoksede lavmose
arealer, der vanskeligt kan afvandes 
effektivt. I forsøgene indgår para
metrene pløjedybde, kalkning, fræs
ning m. v. 

Specielle forsøg 
Afvanding af pyritholdige jordlag 

medfører, foruden problemer med 
okkerudfældning i drænrørene, at der 
tilføres vandløbene betydelige jern
mængder, der specielt i de små vand
løb kan skade den naturlige fiske
bestand. 

Med det formål at finde effektive 
og økonomiske metoder til f j ernelse 
af eller reduktion i vandets jernind
hold i de stærkest belastede små
vandløb har Statens J ordbrugs- og 
Veterinærvidenskabelige Forsknings
råd ydet støtte til Hedeselskabet til 
etablering og foreløbig to års drift 
af et forsøgsrensningsanlæg i Hvid-

. mosen ved Holstebro. Anlægget for
ventes taget i brug i forsommeren. 
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Det er planen at undersøge biologi
ske, fysiske og kemiske faktorers 
indflydelse på udfældning og bund
fældning af jernforbindelserne. 

Kraftig vegetation i vore vandløb 
nedsætter vandføringen, hvorfor 
vegetationen må fjernes flere gange 
i årets løb. Vandløbenes næringsstof
indhold antages at forøge plante
produktionen. Forsøgsvirksomheden 
har foretaget en undersøgelse over 
planteproduktionen i fem vestjyske 
vandløb. Der er særlig lagt vægt på 
indflydelsen af kvælstof og fosfor på 
planteproduktionen. Resultaterne er 
offentliggjort i Hedeselskabets Tids
skrift i maj 1973. 

Mange danske søer ligger i et ud
præget landbrugsområde og modtager 
via drænvandet næringssalte fra de 
omkringliggende marker. Indholdet 
af fosfor i drænvand er lille, hvor
imod det er vist, at der udvaskes en 
del kvælstof. Hvorledes denne kvæl
stofkilde påvirker søernes kvælstof
omsætning og algeproduktion, har 
man kun ringe kendskab til. Forsøgs
vir ksomheden har på grundlag af 
midler fra Forskningsrådene under
søgt kvælstoffets omsætning i nogle 
midtjyske søer ved anvendelse af 
isotopteknik. 

Hovedkonklusionen af de resul
tater, der er opnået indtil nu, er, 
at søer, der periodevis bliver ilt
frie ved bunden, mister en del af 
deres nitratindhold som følge af 
biologisk nitratreduktion. Disse 
søer er således i nogen grad selv
regulerende med hensyn til kvæl
stofindhold. 

Undersøgelser 

Der har i det forløbne år været 
mange anmodninger fra private og 

fysiske undersøgelser. Ved anlæg af 
sportspladser er der et stort behov 
for vejledning vedrørende dræning, 
rigtig jordsammensætning og jord
struktur. Mange af de problemer, 
forsøgsvirksomheden stilles overfor, 
skyldes de tunge entreprenørmaski
ners skadelige indflydelse på j ordens 
struktur, hvorved vandets afdræning 
forsinkes, og planternes rodvækst 
hæmmes. 

offentlige institutioner om jordbunds- Nedlægning af forsøgsdræn. 
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Som følge af trykvand kan en hel 
del arealer ikke afvandes effektivt 
ved almindelige dræningsmetoder . 
Det drejer sig ofte om små pletter, 
der er til stor gene for markarbejdet. 
I den forbindelse er der detailunder
søgt 25 trykvandsarealer, hvoraf der 
er udarbejdet projekter for tryk
vandsdræning i 22 tilfælde. 

Dræntekniske 

maskiner 

Der har i det forløbne år været 
særdeles gode arbejdsmuligheder for 
renseanlæggene, idet perioder med 
frost og sne har været kortvarige og 
derfor ikke til større gene. 

Der arbejder fortsat 4 anlæg i Jyl
land, og 1 anlæg er udstationeret på 
Falster, hvor det dog har været småt 
med opgaver. Arbejdet kOln forholds
vis sent i gang i efteråret, og konkur
rencen fra lokalt arbejdende anlæg 
af samme eller lignende fabrikat som 
Hedeselskabets er mærkbar. 

Arbejdet har altovervejende be
stået i rensning af dræn og i forbin
delse hermed lejlighedsvis nedspuling 
af lodrette dræn. Der er endvidere 
foretaget rensning af hovedlednings
systemet i enkelte mindre vandvær
ker og af nogle kloakledninger. 

Der er årets løb renset ca. 650 

Antallet af jordbundsundersøgelser 
til bestemmelse af jordens nærings
stofindhold og kalktrang er stærkt på 
retur. Den største opgave har været 
undersøgelse af 1200 ha på Frijsen
borg med tilliggende ejendomme. I 
lighed med tidligere år er der ud
arbejdet gødningsplaner for Dansk 
Golf Union og adskillige haveejere. 

km ledning for en bekostning af ca. 
498.000 kr. 

Drængravevirksomheden 

Det blev et besværligt år for denne 
virksomhed. Maskintekniske vanske
ligheder og deraf følgende reparatio
ner medførte en række standsninger, 
der var økonomisk belastende og 
medførte forsinkelser for udførelse 
af arbejderne. 

I efteråret blev det derfor vedtaget 
at udskifte en af maskinerne med en 
ny fra maskinfirmaet i Holland. Den 
nye maskine, som først leveredes i 
maj måned, er af sværere konstruk
tion end den, der nu udskiftes. Den 
er endvidere mere velegnet for ar
bejde i hård og stenet jord. Den æld
ste specialmaskine er blevet hoved
repareret og har præsteret et godt 
arbejde, der i nogen grad har afbødet 
forsinkelserne som følge af de mange 
reparationsstop. 

Specialmaskinerne har været an
vendt ved anlæg af nye forsøg på 
Viumgård ved Ulfborg, i Nr. Økse 
ved Brovst og i østrup ved Hornslet. 
Derudover er fuldført 10 drænings
arbejder omfattende 225 ha med en 
bekostning, exc!. materialer, på 
325.000 kr. Der er nedlagt i alt 106 
km ledning. 



KULTURTEKNISK AFDELING: 

Mange 

miljøtekniske 

opgaver 

Afdelingen arbej der med: 
Kulturtekniske opgaver, såsom vand
løbsreguleringer, kunstige afvandin-

ger (udpumpningsanlæg), inddig
nings- og inddæmningsanlæg og van
dingsanlæg. 

Spildevandsanlæg, omfattende såvel 
ledningssystemer som rensningsan
læg. 

Hydrometriske undersøgelser, d. v. s. 
systematiske målinger af afstrøm
ningsforløbet i danske vandløb og 
hydrologiske opgaver. 

Arbej dsopgaverne er henlagt under 
tre distriktskontorer i henholdsvis 
Viborg, Kolding (med filialkontoret i 
Tønder) og Slagelse samt under kon
toret for De hydrometriske undersø
gelser, Slagelse. 

På kysten ud for Søkjær ved Juelsminde sker der en stadig tilbagerykning af kystlinien 
på 1-2 meter pr. år, således at havdiget nu er truet. For at søge forholdene forbedret ud
lagdes 2 sandfyldte søpølser som høfder på henholdsvis 83 og 30 meters længde. Sandet 
blev på stedet pumpet ind i søpølserne, og nedlægningen styredes af frømænd. 
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Forsinkelsesbassin for afløb fra Benløse etableret i forbindelse med en afskærende led
ning syd om Haraldsted Sø udført for Københavns Vandforsyning. 

Arbejdsopgaverne i 1972 

1. Kulturtekniske arbejder (vandløbsreguleringer og kunstige afvandinger) 

I. Fuldførte arbejder 

II. Arbejder under udførelse 

III. Sager under projektering, for afvan
dingsudvalg, vandløbsret og lignende: 
hvortil overslag er udarbejdet (herunder 
ski tseproj ekter) 

Antal 
sager 

7 

13 

30 

Interesseret 
areal ha 

510 

8.792 

11.383 

Bekostning 
kr. 

2.871.000 

13.966.000 

101.202.500 
hvortil overslag endnu ikke er udarbejdet 18 

IV. Sager under afslutning og forskelligt 61 

V. Henlagte sager, hvortil der endnu ikke 
har været udarbejdet projekt 6 

Kulturtekniske arbejder i alt: 

Desuden får afdelingen til stadig
hed en række forespørgsler af vidt 
forskellig art og må i den anledning 
i mange tilfælde foretage undersøgel
ser, afgive erklæringer m. v. I årets 
løb har man beskæftiget sig med 61 
af den slags sager, hvoraf eksempel-

135 20.685 118.039.500 

vis kan nævnes broerklæringer, er
klæringer om flodemål, konsultatio
ner vedrørende digeanlæg, pumpean
læg, styrt og lignende, udarbejdelse 
af udgiftsfordelinger, regulativer og 
så videre. 
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2. Spildevandsanlæg 

I. Fuldførte arbejder ........................ . .... . 

II. Arbejder under udførelse ............ . ........ . 

III. Sager under projektering, for vandløbsret 
og lignende, 

hvortil overslag er udarbejdet . ................ . 
hvortil overslag endnu ikke er udarbejdet ..... . 

Antal sager 

34 

38 

41 
5>2 

IV. Sager under afslutning og forskelligt ....... . .. 67 

V. Henlagte sager ................... . ............ 9 

Spildevandsanlæg i alt ..... .... . . ................ . 241 

Bekostning kr. 

30.606.000 

50.5>19.000 

39.082.000 

120.207.000 

3. Hydrometriske undersøgelser 
Forskning 

I søer og i naturlige vandløb fore
tages systematiske noteringer og regi-

streringer af vandstand samt vandfø
ringsmålinger, hvorved afstrømnings
forholdene klarlægges. I alt er der til 
dette formål oprettet 97 målestatio
ner. 

Fra reguleringen af Nørreåen i Sønderjylland. 
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Rekvirerede opgaver. Til brug for løs
ning af særlige hydrologiske opgaver 
er der for rekvirenter i alt oprettet 65 
målestationer. 

Der er for rekvirenter udført 16 
større undersøgelser samt afgivet 44 
udtalelser om afstrømningsforhold 
med mere. 

Endvidere er 7 afvandingspumper 
blevet afprøvet. 

Afdelingens aktiviteter i 1972 

Den i tidligere årsberetninger om
talte forskydning af afdelingens ak
tivitet fra landvinding og vandløbs
regulering til opgaver med spilde
vandsanlæg (kloak- og rensningsan
læg) er fortsat i 1972. 

Aktiviteten inden for forurenings
bekæmpelsen er yderligere udvidet, 
idet afdelingen nu selv gennemfører 
recipientundersøgelser eller har et 
samarbejde med institutioner og fir
maer herom. Navnlig på det hydro
logiske område kommer afdelingens 
store erfaring om vore vandløb dette 
arbejde til gode, og i den henseende 
er Hydrometriske Undersøgelsers ar
kiv - omfattende systematiske vand
føringsmålinger i vore vandløb gen
nem mere end 50 år - af afgørende 
betydning for, at udbytterige reci
pientundersøgelser kan gennemføres. 
Af hensyn til den således forøgede 
betydning af De hydrometriske un
dersøgelser anskaffer vi nu EDB-ud
styr med henblik på databehandling 
af det meget store målemateriale, der 
er til rådighed i arkivet. 

Af afvandingsopgaver har der, som 
det fremgår af årsoversigten i 1972, 
været for ca. 17 millo kr. under ud
førelse, hvoraf 7 arbejder til ca. 3 
millo kr. er fuldført i årets løb, men 
i løbet af 1972 er der efter lov af 
marts 1970 om finansiering af grund-

Installation af en moderne fotokopierings
maskine krævede hjælp af byggekran. 
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Programmerbar kalkulator 
( m/mcomputerJ 

t/dlæ.1eenl7ed 
(output writerJ 

Kurveskriver 
(r/at bed plotter) 

Til brug for bearbejdning af de mange målinger af vandstande og vandføringer, som 
udføres af Hydrometriske Undersøgelser fra dag til dag fra mere end 100 stationer 
fordelt over hele landet, har Hedeselskabet anskaffet EDB-udstyr. Udstyret består af 
en programmeret kalkulator (minicomputer), en udlæseenhed (output writer) og en 
kurveskriver (flat bed plotter). Ved hjælp af udstyret er man lynhurtigt i stand til at 
udføre det meget rutineprægede og omstændelige regne- og tegnearbejde, og man bli
ver også i stand til at behandle matematiske modeller for afstrømning i vandløb til 
stor gavn for udarbejdelse af afstrømningsprognoser, f. eks. til bedømmelse af forure
ningsfare. Billedet viser EDB-udstyret samt et eksempel på beregning og optegning af 
vandstande og vandføring i Gudenåen over en halvårlig periode, efter at de målte data 
var indlæst på magnetbåna. 
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forbedring og vandløbsregulering 
kun blevet godkendt 3 arbejder til 
udførelse til et beløb af 2,74 milI. kr. 

I maj 1972 blev tilskud til grund
forbedringsarbejder helt indstillet. 
Udsigterne til en forøget aktivitet er 
følgelig ikke store, og hertil må føjes, 
at naturfredningsloven i juni 1972 
blev ændret, således at det i lovens 
§ 43, stk. 2 hedder: »Ændringer af 
offentlige vandløbs åbne forløb samt 
na turlige søers tilstand må kun ske 
med fredningsplanudvalgets tilladel
se. Arbejder i henhold til gældende 
vandløbsregulativer kan dog foreta
ges uden forelæggelse for frednings
planudvalget«. Denne bestemmelse 
må virke hæmmende på iværksættel
ser af reguleringer af offentlige vand-

løb, idet fredningsplanudvalget kan 
nægte tilladelse, uden at dette med
fører et erstatningsansvar fra det 
offentlige til de i vandløbsregulerin
gen interesserede lodsejere. 

Beskæftigelsen af personalet ved 
afdelingen har kun kunnet oprethol
des gennem vor medvirken i udførel
sen af kloak- og rensningsanlæg. Ars
oversigten viser, at vi i 1972 har haft 
for ca. 81 milI. kr. projekter \Inder 
udførelse, og at der er fuldført ar
bejder til et beløb af ca. 31 milI. kr. 
Dette arbejde er altså af betydeligt 
større omfang end det kulturtekniske. 

Omlægningen af arbejdet fra det 
kulturtekniske til ' det mere miljø
betonede område er væsentlig fore
gået siden 1961, som det fremgår 

Kloakpumpestation i Padborg projekteret for Bov kommune. Det gamle rensningsanlægs 
mekaniske del (i forgrunden) er blevet overdækket og fungerer som første regnvands
bassin, og nedenfor er på det biologiske filters plads bygget et sekundært regnvands
bassin. Spildevandet pumpes gennem en 1300 m lang PVC trykledning op til det ny bio
logiske rensningsanlæg i Bov-Smedeby. Nyhus sø og Kruså Møllesø holdes derved fri for 
spildevand fra Danmark. 
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Betonbeklædt del af forsinkelsesbassin for afløb fra Benløse etableret i forbindelse med 
en afskærende ledning syd om }Iaraldsted Sø. 

af følgende statistik over arbejderne 
med spildevandsanlæg. 

I 1961 var for 5,3 mill. kr. under udførelse 
I 1962 » » 8,8 » » » » 

I 1963 » » 14,3 » » » 

I 1964 » » 29,3 » » » 

I 19'65 » » 30,6 » » 

I 1966 » » 30,7 » » » 

I 1967 » » 39,9 » » 

I 1968 » » 49,0 » » » » 

I 1969 » » 68,5 » » » » 

I 19'70 » » 67,8 » » 

I 1971 » » 76,7 » » » 

I 1972 » » 81 ,1 » » » » 

Omlægningen betyder, at ca. 3/ 4 af 
personalet er beskæftiget med miljø
tekniske opgaver. 

Blandt de recipientundersøgelser, 
som afd.elingen medvirker i, skal sær
lig nævnes undersøgelserne af Gu
denåen og Limfjorden. Det i april 
1972 til ministeriet for forurenings-
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bekæmpelse indsendte projekt til 
imødegåelse af okkerforureningen 
fra det nedlagte brunkulsleje mellem 
Haunstrup og Fjelstervang er der 
endnu ikke taget endelig stilling til, 
idet ministeriet finder det ønskeligt, 
at der først afgives et skøn over de 
samlede samfundsmæssige investe
ringer, der vil kræves for at få okker
forureningen fra samtlige nedlagte 
brunkulslejer bragt til ophør. For at 
afgive dette skøn kan en omfattende 
undersøgelse af hele Skjernåkom
plekset blive nødvendigt. 

Den 12. april 1973 udsendte inden
rigsministeriet bekendtgørelse om, at 
bygge- og anlægsarbejder for staten, 
kommuner, amtskommuner og kom
munale fællesskaber tidligst igang
sættes 1. november 1973. Dette stop 
for anlægsarbejder hindrer, at nye 
regulerings- og spildevandsarbejder 



igangsættes før til efteråret, og da et 
sådan t stop efter erfaringerne også 
udskyder iværksættelse af nye pro
j ekteringsarbej der, kan bekendtgø
relsen formentlig ikke undgå at få 
indflydelse på beskæftigelsen af per
sonalet. 

Sager ved distriktskontorerne 

Af de kuZturtekniske sager, der er 
fv,Zdført, skal her nævnes: 

Regulering og uddybning af en strækning 
af Storåen neden for Holstebro. 

Med henblik på at hindre en gentagelse 
af oversvømmelser, som f. eks. den Storåen 
forårsagede i Holstebro under tøbruddet 
i foråret 19'70, er tidligere udarbejdet et 
projekt til regulering og uddybning af en 
ca. 3 km lang strækning af åen gennem 
byen til en bekostning på ca. 2,2 mill. kr. 
Heraf er den nederste strækning (ca. 1,3 
km) udført til en bekostning på ca. 400.000 
kr. En eventuel fortsættelse af regulerin
gen op gennem byen afventer landvæsens
kommissionens afgørelse. 

Inddigning og kunstig afvanding af et 
areal omkring Hemmet å syd for Ringkø
bing fjord, omfattende ca. 90 ha, er fuld
ført med en bekostning på ca. 610.000 kr., 
hvortil der ydes et statstilskud på 45 pct. 

Afvanding af arealer ved Nors å, omfat
tende 228 ha og til en udgift på 0,66 milI. 
kr. er fuldført. I forbindelse med afvan
dingsarbejdet er der under tilsyn af grund
forbedringsafdelingen udført omfattende 
kul ti veringsarbej der. 

Inddæmningsarbejder for Dansk Andels 
Cementfabrik er udført i samarbejde med 
Aalborg kommune og med en udgift på 
0,90 mill. kr. Arbejdet er udført i sammen
hæng med de tidligere udarbejdede planer 
til dæmningsanlæg ved Egholm bredning. 

Ballum-Skast enge, omfattende 1749' ha 
til 6,2 millo kr. Arbejdet blev startet i for
året 1969 og er gået planmæssigt frem 
uden større vanskeligheder. Arbejdet har 
omfattet uddybning af ca. 50 km vandløb, 
etablering af 17 km veje og bygning af en 
pumpestation. Endvidere er der ved sam
arbejde med grundforbedringsafdelingen 
planeret, ryddet og pløjet eller fræset ca. 
210 ha. En omfattende jordfordeling er 
gennemført i forbindelse med arbejdet. 

Fra Nørreåen i Sønderjylland: Bro under bygning. 
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Afløbet fra Bov-Smedeby nye rensnins
anlæg er efter Hedeselskabets projekt ført 
langs Kruså Møllesø i en 800 m lang af
skærende ledning udført af 630 mm PVC 
rør, dels for at friholde søen for spilde
vand, dels for at undgå mulighed for for
urening af det nær ved liggende vand
værk. En så stor PVC ledning kan ikke 
udføres herhjemme og er derfor lavet i 
Holland og transporteret hertil pr. lastbil. 
Det er formentlig en af landets største 
plastledninger . 

Af kulturtekniske arbejder under 
udførelse kan nævnes: 

Afvanding af den nordvestlige del af St. 
Vildmose, omfattende et areal på ca. 1500 
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ha og en overslagssum på 1,50 mill. kr. 
Arbejdet, der omfatter uddybning og ny
anlæg af kanaler, udføres for statens jord
lovsudvalg, og projekteringsarbejdet er 
foretaget i samarbejde med jordlovsudval
gets tekniske kontor. 

Regulering og uddybning af N ørreå (fra 
Dridekær til Revsøgård) i Vejle og Sønder
jyllands amter, omfattende ca. 281 ha til 
en bekostning af 1,7 mill. kr., blev påbe
gyndt i marken i efteråret 1971 og er i 1972 
videreført fuldstændig planmæssigt. Dride
vad bro og Stepping bro er færdige, og 
Revsø bro forventes færdig i 1973. Jord
arbejdet påregnes ligeledes afsluttet i for
året 1973. 

HvirLå ved Nørre ØnLev omfatter regu
lering og uddybning af ca. 6,4 km af Hvirlå 
og ca. 12,5 km tilløb, hvoraf de fleste er 
foreslået rørlagt. Projektet blev indsendt 
til landvindingsudvalget i juli 1959. Det 
omfattede da ca. 641 ha med et overslag 
på 1.450.000 kr. Sagen, der efter afholdelse 
af et lodsejermøde blev reduceret til kun 
at omfatte 585 ha interesseret areal med et 
overslag på 2.270.000 kr. + moms, blev af 
landbrugsministeriet godkendt til gennem
førelse med 50 pct. tilskud den 14. juni 
1972. Licitation over hele arbejdet afhold
tes den 10. juli 1972, og arbejdet blev på
begyndt umiddelbart efter høst og skrider 
godt frem. Samtidig med reguleringsarbej
det foretages jordfordeling i området, så
ledes at der bliver bedre mulighed for at 
udnytte arealerne efter afvandingen. 

Af udarbejdede projekter kan næv
nes: 

Trend å's nedre løb, omfattende 182 ha 
med et overslag på 940.000 kr. Projektet 
blev af landbrugsministeriet godkendt til 
gennemførelse i 1971. Arbejdets påbegyn
delse blev efter henvendelse fra Hedesel
skabet til landbrugsministeriet udsat på 
grund af fremkomne ønsker om en fred
ning af ådalen. Det forventes, at projektet 
vil blive gennemført med visse ændringer 
samtidig med en fredning. 
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Vid åen er et vandløb, der afvander Tønder Marsken gennem Højer sluse til Vadehavet. Tønderlavningen omfatter udstrakte arealer nord 
og syd for den dansk-tyske grænse, og Vidåen, der er indesluttet bag diger, belastes under ekstreme afstrømninger så stærkt, at de lavt
liggende områder i Tønderlavningen trues af oversvømmelse. I 1968 nedsatte »Samordningsudvalget vedrørende Tønder Marsken« et tek
nikerudvalg til at behandle spørgsmålet om afledningen af vand til havet gennem Vidåen. Hedeselskabet har et medlem i dette udvalg, 
der i februar 1972 afgav betænkning, indeholdende forslag til formindskelse af oversvømmelsesrisikoen. Som en øjeblikkelig foranstaltning 
har man foreslået en sænkning af kronekoten på hele digestrækningen langs »Lille Vad« for bedre at kunne udnytte et her eksisterende 
reservoir. De mere langsigtede foranstaltninger vil afhænge af, om det eksisterende havdige forstærkes, eller om der bygges et nyt længere 
imod vest. 



Rensningsanlæg med biologisk filter for Møldrup by. 

Af projekter under udarbejdelse 
kan nævnes: 

Vinkelhage, et område umiddelbart nord 
for Lemvig ned mod Lemvig fjord. Her er 
afdelingen af Lemvig kommune anmodet 
om at udarbejde projekt til afvanding af 
et ca. 20 ha stort areal, hvorpå der tænkes 
etableret et fritidscenter (» Vestjysk fritids
center«), omfattende hotel, fritidshytter, 
campingplads, bådehavn, friluftsbad m. v., 
hvis hovedudformning forestås af Lemvig 
kommune sammen med »Scandinavian 
planning and development association« 
(S. P. D. A.). 

Af sager af forskeLLig art kan næv
nes: 

Problemerne omkring Vidåens sikkerhed. 
Et teknikerudvalg, hvori Hedeselskabet 
deltager, har i februar 1972 afgivet en fyl
dig betænkning herom. 

Denne betænkning er senere drøftet med 
samordningsudvalget for Tøndermarsken, 
amtet landbrugsministeriet, digelaget og 
Tønd~r by. Som et resultat heraf er Hede
selskabet blevet anmodet om at projektere 
2 reservoirer i Tøndermarsk-systemet. 

Der er for Ribe amt udarbejdet en rap
port vedrørende sandvandringsproblemer
ne i Ribe å, Gels å og Flads å. 

I forbindelse med planerne for etablering 
af Køge Bugt Strandpark med 7 km sand-
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badestrand og plads til ca. 5000 lystbåde 
har Hedeselskabet ydet bistand vedrørende 
problemer med spildevandstilledning fra 
åerne, sandflugt under udførelsen af pla
nen samt beplantning af de indvundne 
arealer. 

Recipientundersøgelser. 
Der har i årets løb været foretaget for

skellige recipientundersøgelser, dels for 
kommuner med det formål at undersøge 
den nødvendige grad af rensning ved et 
nyprojekteret rensningsanlæg og dels for 
et dambrug for at finde årsagen til visse 
vanskeligheder med iltforsyningen til 
dambrugets fisk. Recipientundersøgelserne 
har bestået i dels detaillerede målinger i 
marken, dels teoretiske beregninger. Ar
bejdet blev foretaget i samarbejde med 
Isotopcentralen og forsøgsdambruget 
Brøns. Gennem undersøgelserne fik man 
et udmærket overblik over forhold, der 
betinger fiskelivet i vore vandløb. 

Det skal endelig nævnes, at der i for
bindelse med spildevandssager har været 
arbejdet intensivt med udarbejdelse af 
betalingsvedtægter for bolig- og industri
områder. Endvidere har afdelingen i en 
del tilfælde for kommunerne besigtiget og 
gennemgået bestående rensningsanlæg med 
det formål at sikre, at anlæggene fungerer 
rigtigt og bliver passet godt. Afdelingen 
har endvidere for kommuner udtaget prø
ver af afløb fra rensningsanlæg med hen
blik på kontrol af disse. 



De hydrometriske undersøgelser 
De hydrometriske undersøgelser har til 

hovedformål at klarlægge afstrømnings
forholdene i Danmark ud fra systematiske 
målinger og beregninger af afstrømnings
forløbet i naturlige vandløb, men arbejder 
desuden med en række andre opgaver, 
som det fremgår nærmere af det følgende. 

I søer og i naturlige vandløb foretages 
notering eller registrering af vandstanden 
ved i alt 97 målestationer. Ved 74 af disse 
udføres foruden vandstandsmåling regel
mæssige målinger af vandføringen til be
stemmelse af relationen mellem vandstand 
og vandføring. 

Desuden foretages ved kysterne registre
ring af vandstanden ved 10 måles'tationer. 

Udover de løbende registreringer af 
vandstands- og afstrømningsforhold har 
De hydrometriske undersøgelser arbejdet 
med en del andre opgaver, der er stillet 
af institutioner, firmaer og enkeltpersoner. 
Blandt disse bemærkes særligt undersøgel
ser for Københavns vandforsyning (vand
føringsmålinger i en række sjællandske 
vandløb og vandstandsmålinger i sjælland
ske søer), for Arhus kommunale værker, 
for Sønderjyllands amt og Ribe amt (vedr. 
vandstandsforholdene m. v. i og ved Tøn
der- og Ribemarsken), for Aalborg kom
mune (vandføringsmålinger i en række 
vandløb ved Aalborg), for Direktoratet for 
Vandbygningsvæsenet (vandstanden i Lim-

fjorden) samt Limfjordsudvalget 71 (fersk
vandstilgangen til Limfjorden). Endelig 
bistår De hydrometriske undersøgelser 
Hedeselskabets andre kontorer. 

I forbindelse med den Internationale 
Hydrologiske Dekade sker der ved et sam
arbejde mellem en række videnskabelige 
institutioner undersøgelser af alle faser i 
vandets kredsløb på to udvalgte områder 
i Danmark (Karup-området og Stevns
området). Udgifterne til disse undersøgel
ser dækkes ved finanslovbevillinger til de 
deltagende institutioner. Hedeselskabets 
andel i markundersøgelserne består i må
linger af afstrømningen, dels i hovedvand
løbene, dels i forskellige mindre tilløb, ved 
i alt 15 målestationer. 

I forbindelse med Den Hydrologiske 
Dekade er desuden 6 afstrømningsstationer 
i større vandløb udvalgt til at indgå i det 
internationale net af dekadestationer. 
Disse stationer er genstand for et særligt 
intensivt observationsarbejde for at sikre 
resultater af stor nøjagtighed. Resultater
ne publiceres i den fællesnordiske serie 
Hydrological Data - Norden, IHD Stations, 
hvoraf det første bind omfattende årene 
1965-69 er udsendt. Foruden afstrømnings
data indeholder bogen data vedrørende de 
øvrige faser af vandets kredsløb samt for 
hydrokemi. 

Styrt i Lobæk (Brede å) under en afstrømning nær den maksimale. 
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Hedeselskabets 

Maskincentral 

Traktorer og plove, som Hedesel
skabets Maskincentral arbejder med, 
er af store dimensioner, og det, der 
udrettes, må beskrives med store tal. 
En anledning til at gøre det er, at 
maskincentralen og dens leder, in
spektør Johs. Malmbak, nu har kørt 
i 25 år med Klosterlund ved Enges
vang som udgangspunkt. 

I den tid er 15.000 ha blevet rille
pløjet eller fræset, 12.000 ha er dyb
pløjet, 500 km fordelt over hele lan
det er grubbet forud for nedlægnin
gen af koaksialkabler for Post- og 
Telegrafvæsenet, flyvepladser, cam
pingpladser, sportspladser, bygge
pladser og kunstige søer er anlagt, 
og mange kilometer udlevede hvid
granhegn er ryddet. I årenes løb har 
maskincentralen indkørt en sum på 
14 millo kr. 

Mekanisering og eksperimentering 

Ændrede tilskudsordninger til 
Hedeselskabets læplan tningsarbej der 
efter krigen var årsag til, at man så 
vidt muligt erstattede den manuelle 
arbejdskraft med maskiner. 

Skovrider Kristen Fromsejer havde 
konstrueret en rilleplov, der var be
regnet til hesteforspand. Den blev 
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ombygget til traktor med 3-punkts 
ophæng, men da de store traktorer 
på det tidspunkt ikke kunne fås med 
hydraulisk udstyr, måtte det frem
stilles specielt. De fleste manglede 
erfaring i hydraulik, men i samar
bejde med firmaet Hydraulico i Od
der lykkedes det at klare opgaven. 

Rilleploven blev efter tegning lavet 
på plovfabrikken Bovlund, og forsøgs
pløjningerne faldt heldigt ud. Mens 
der tidligere med hesteforspand og 2 
mand kunne pløjes 1/2 ha om dagen 
blev en traktorfører nu i stand til 
under samme forhold at klare 2-3 ha. 

Da maskincentralen efter den tids 
målestok havde kraftige traktorer, 
kom der anmodning om »dybdepløj
ning«, og det første landvindingsar
bejde begyndte med plove, der kunne 
klare en furedybde på 35 cm. Men 
det viste sig hurtigt, at arbejdet ikke 
kunne gøres tilfredsstillende. Man 
forsøgte at forbedre plovene, men 
måtte til sidst satse på helt nye kon
struktioner, og resultatet blev 36 tom
mer ploven, der dengang kunne pløje 
til 50-60 cm's dybde. Den krævede så 
stor trækkraft, at hjultraktoren måtte 
opgives, og i 1951 anskaffedes den 
første larvefodstraktor på 70 hk . . 

Det kunne ploven imidlertid ikke 
holde til, og efter mange ændringer 
og forstærkninger, der alt sammen 
krævede mere og mere trækkraft, 
måtte der anskaffes yderligere en 70 
hk larvefodstraktor. Så måtte ploven 
igen laves kraftigere, og i løbet af 
nogle år forbedredes den, så den 
trukket af traktorer med i alt 225 hk 
kunne pløje en 90 cm dyb fure. Plo
ven kom dermed op i sværvægtsklas
sen og vejer 4,5 tons. 



~askincentralens andre store plove 
er også specielt konstrueret i samar
bejde med plovfabrikken Bovlund, og 
værdifuld hjælp er også ydet af 
smedemester J. Hesel, Moselund, til 
nye konstruktioner, forandringer og 
til vedligeholdelse af materiellet. 

Arbejder i 1972 

I det forløbne år er maskinparken 
b!evet fuldt udnyttet, og for at få 
opgaverne løst inden for en rimelig 
tid er der lejet fremmed maskinkraft. 

For grundforbedringsafdelingen i 
Tønder er der udført landvindings
arbejde i Skast mose, et arbejde, der 

. omfattede rydning, planering, dybde
pløjning og fræsning af 220 ha afgra
vet mose. 

For Jordlovsudvalget og V C}.ndbyg
ningsvæsenet er arbejdet med plane
ring af forstranden på Sønderjyllands 
vestkyst fortsat. 

I samarbejde med entreprenørfir
maet Langberg A/S er arbejdet med 
nedpløjning af telekabel for Post- og 
Telegrafvæsenet fortsat. Der er ned
pløjet kabel fra Thisted til Klitmøl
ler, Vejle til Arhus og Nyborg til 
Odense. 

Maskincentralen har i samarbejde 
med entreprenørfirmaet Søren Peder
sen, Brande, anlagt en 48 ha stor golf
bane ved Esbjerg. 

Som i tidligere år er der foretaget 
omfattende rydninger af gamle ud
tjente hvidgranhegn i Sydjylland og 
hertil en lang række mindre opgaver. 

Hedeselskabets Maskincentral dybpløjer og forbedrer dermed jordstrukturen i forbindelse 
med anlæg af sportsplads i Skærbæk. 
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Hedeselskabets årsmøde 

Ny formand for 

Hedeselskabets 

bestyrelse 

Arsmødet 1974 holdes i 
Vendsyssel 

I forbindelse med årsmødet den 27. 
juni på Kollekolle i Nordsjælland 
valgte bestyrelsen for Det danske 
Hedeselskab ny formand, idet direk
tør A. W. Nielsen, De forenede Bryg
gerier, København, afløste hofjæger
mester, godsejer A. Olufsen, Quistrup, 
som ønskede sig afløst på formands
posten, men fortsætter som medlem 
af bestyrelsen. 

Direktør A. W. Nielsen blev valgt 
til Hedeselskabets repræsentantskab 
i 1963, og i fjor blev han medlem af 
bestyrelsen. A. W. Nielsen har i man
ge år som følge af sin interesse for 
landbrugsanliggender og som aktiv 
landmand - han er formand for A/S 
Jydsk Landvinding og ejer af Dur 
Hedebrug og godset Rodsteenseje -
haft en bred berøringsflade til Det 
danske Hedeselskab. 

Godsejer A. Olufsen, der blev ind
valgt i Hedeselskabets repræsentant
skab i 1938, har været medlem af 
bestyrelsen siden 1948 og i de sidste 
10 år dens formand. Ved årsmødet 
fik han overrakt Hedeselskabets sølv

forbedrings- og skovplantningsom
rådet. 

Som ny næstformand for repræ
sentantskabet valgtes folketingsmand 
J. Risgaard Knudsen, der afløste 
godsejer H. H. Liittichau, Tjele. 
Fiskeriminister Chr. Thomsen ud
trådte af repræsentantskabet, fordi 
hans medlemsskab ikke er foreneligt 
med hans ministerpost. 

* 
Arsberetningen blev aflagt af di

rektør K. Sandahl Skov, afdelings
chef Søren Grosen og afdelingschef 
Niels Venov. Såvel mødet som den 
følgende forhandling blev ledet af 
repræsentantskabets formand, kam
merherre, godsejer Chr. Mourier
Petersen, Rugaard. 

Folketingsmand Kr. Damsgaard, V. 
Skjerninge, sagde, at Hedeselskabet 
med sin anerkendte fortid i moder·
niseret form også vil kunne præge 

bæger for den store virksomhed, han Direktør A. W. Nielsen 

har udfoldet på landvindings-, grund- - ny formand for bestyrelsen 
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fremtiden. Måske er entusiasmen 
mindre end i hedeopdyrkningens tid, 
men forståelsen for selskabets virke 
er ikke mindre. Alle taler om at 
komme forureningen til livs og om 
at bevare miljøet. Hedeselskabet kan 
med sin erfaring og ekspertise være 
et betydeligt aktiv i denne fremtids
opgave, et organ, samfundet kan 
henvende sig til, også når det gælder 
miljø og naturpleje. 

Godsejer A. Olufsen pegede på 
medlemstallets betydning for Hede
selskabet og oplyste, at en nedgang, . 
der var sket som en følge af afvan
dringen fra landbruget, var afløst af 
en tilgang på 1400 nye medlemmer 
i det forløbne år. 

Han beklagede, at tilskuddet til 
læplantning ikke er blevet forhøjet 
i takt med konjunkturudviklingen. 
Tillige med nyttevirkningen forskøn
ner de flererækkede hegn også land
skabet. 

Det er, fortsatte A. Olufsen, di
rekte samfundsskadeligt, at til
skuddet til dræning er faldet bort. 
Verdenssituationen udvikler sig til 
gunst for landbruget. Det bliver 
igen rentabelt at dyrke jorden, 
men med det tempo, vi har på, 
vil det tage 150 år at omdræne 
den danske kulturjord, og det stil
ler os dårligt i forhold til andre 
lande i Fællesmarkedet. J eg hå
ber, Hedeselskabet fortsat 'må 
forvalte disse opgaver, for ingen 
kan gøre det bedre eller billigere. 

Direktør K. Sandahl Skov sagde, at 
Hedeselskabet med sine medarbej
dere og sin ekspertise kan og vil bi
drage til løsning af de nævnte opga
ver, og at organisationen kan udbyg-

Folketingsmand J. Risgaard Knudsen 
- ny næstformand for repræsentantskabet 

ges yderligere. Hvis nogen synes, at 
Hedeselskabets akkvisition ikke er 
aktiv nok, skyldes det oftest frygt 
for, at den skal blive betragtet som 
utidig indblanding i noget, der ikke 
vedkommer selskabet. 

Folketingsmand Svend Haugaard, 
Skive, anførte, at mange mennesker 
stadig har den opfattelse, at Hede
selskabet hovedsageligt beskæftiger 
sig med landvinding og »naturøde
læggelse«. Det er vigtigt, at offentlig
heden får kendskab til Hedeselska
bets miljøbevarende arbejde, og at 
repræsentantskabets medlemmer 
imødegår urimelige angreb på sel
skabet. 

Gårdejer Holger Hansen, Stubbæk 
ved Abenrå, oplyste om en ung mand, 
som havde købt gård ved Guden-
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Godsejer A. Olufsen 
- ønskede sig afløst på formandsposten 

åen, at han ville få pålagt frednings
servitutter på 70 pct. af jorden uden 
erstatning, hvilket han fandt var 
urimeligt. 

Gårdejer N. J. Skytte Lauridsen, 
Bælum, der er medlem af frednings
planudvalget for Nordjyllands amt, 
oplyste, at der er brug for ekspertise 
ved udarbejdelse af en sammenfat
tende landskabsplanlægning. Han 
rejste det spørgsmål, om Hedesel
skabet kan være behjælpelig med en 
sådan planlægning. 

Konsulent L. Bønding, Viborg, 
fandt det vigtigt, at landbrugets 
organisationer kom med i landskabs
planlægninger fra starten og frem
lagde som eksempel Nørreådalen i 
Viborg amt. 

Fuldmægtig Bondo Andersen, kul
turministeriet, sagde, at hvis der 
opstår konflikter mellem rekreative 
interesser og erhvervsinteresser, 
skyldes det, at der planlægges for 
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dårligt. Dialogen mellem parterne 
må derfor øges. 

Direktør K. Sandahl Skov svare
de, at forudsætningen for en til
fredsstillende landskabsplanlæg
ning er, at den hviler på et bredt 
grundlag, og da kan Hedeselska
bet med sit omfattende kendskab 
til skove og landbrugsjord være 
med. Selskabet er lydhørt og gi
ver gerne møde, hvor forhandlin
ger om landskabsplanlægning fin
der sted. 

Gårdejer H. Ørnsholt Jensen, Thyre
god, kritiserede landbrugslovgivnin-
gen og. var betænkelig ved, at land
brugsjorden nu ikke blot sorterer 
under landbrugsministeriet, men og
så under kulturministeriet. Vilkårene 
i EF skal udnyttes. Derfor må f. eks. 
den ny miljølov ikke kvæle et pro
duktivt landbrug. 

* 

I årsmødets program var indlagt 
to ekskursioner. Den første gik til 
Vestskoven ved København, hvor 
statsskovrider E. Laurnann Jørgensen 
fortalte om skovens tilblivelse og den 
fremtidige formning af arealet. 

Den sidste mødedag kørte del tager
ne til Holbæk og begav sig herfra til 
den inddæmmede del af Lammefj ord, 
hvor de så mindetavlen på hoved
dæmningen og Audeb<;> pumpestation. 
Herfra kørte man til gården Hages
holm, hvor direktør H. Holm Clau
sen fortalte om livet på den udtørrede 
f jordbund. Senere oplyste forstander 
S. Elsnab Olesen, Hedeselskabet, om 
dræningsforsøg iLammefjord. 

Hedeselskabets næste årsmøde hol
des i Vendsyssel. 



Regnskabet for 

Skjernå-projektet 

er gjort op 

Det endelige regnskab for Skjernå-projek
tet er blevet opgjort ved et møde, som 
afvandingskommissionen for Ringkøbing 
amt holdt den 15. juni i Skjern. 

Projektet, der med sine 4000 ha er det 
største landvindingsarbejde i Danmark, 
kom til at koste 28,9 milI. kr., der ikke er 
mere end projekteret, når hensyn tages til 
prisudviklingen. 

Efter landvindingsloven betaler staten 
2/3, 19,2 milI. kr., af udgifterne. Et beløb på 
1,9 milI. kr. skal udredes af stat, amt og 
kommuner, og til de 600 lodsejere bliver 
der da godt 7,7 milI. kr. eller 1952 kr. pr. 
ha at betale over et tidsrum af 20. år. Ved 
mødet udtalte lodsejerne tilfredshed med 
investeringen. På basis af de foregående 
høstår er bruttoudbyttet i de tidligere enge 
anslået til en værdi af godt 4000 kr. pr. ha 
eller mere end 15 millo kr. pr. år. 

* 
Fra Hedeselskabet deltog repræsentant

skabets formand, kammerherre, godsejer 
Chr. Mourier-Petersen, Rugaard, direktør 

K. Sandahl Skov, afdelingschef N. Venov, 
afdelingsingeniør A. Henriksen, ingeniør 
Johs. Nørby og distriktsbestyrer O. Kirk 
Jacobsen i mødet. 

Chr. Mourier-Petersen anførte, at efter 
Danmarks tilslutning til EF er de ind
vundne arealer dobbelt så meget værd 
som for 2 år siden. Hvis alle statens inve
steringer var lige så gode som her, opstod 
der ingen økonomiske kriser. Han hyldede 
fhv. landbrugsminister Jens Sønderup for 
hans medvirken ved projektets gennem
førelse og lodsejerne med gårdejer Smede
gaard Mortensen i spidsen for deres evne 
til at stå sammen om opgaven. 

Efter at Smedegaard Mortensen havde 
givet en historisk redegørelse for sagen, 
gennemgik afdelingsingeniør A. Henriksen 
faser i projektets gennemførelse og om
talte især de afsnit, der var ændrede i for
hold til den oprindelige plan. I forbindelse 
med tøbrudsoversvømmelsen i marts 1970 
- på 2 dage øgedes afstrømningen fra 20' 
til 151 m 3 vand pr. sekund - oplyste han, 
at mod så voldsomme afstrømninger er 
anlægget siden blevet sikret ved at ind
skyde 3 spærredæmninger over ådalen 
mellem Borris og Kodbølgårdstyrtet, hvor
ved der er skabt 3 bassiner, som fyldes et 
efter et og kan rumme 43/4 milI. m 3 vand. 
Når forholdene igen normaliseres, kan det 
opmagasinerede vand tømmes ud i åen i 
løbet af 5-6 dage. 

Formanden for afvandingskommissionen, 
dommer Sv. Aa. Christensen, Ringkøbing, 
meddelte, at Skjernå-projektet er optaget 
til endelig kendelse og berammede den til 
7. januar 1974 på dommerkontoret i Ring
købing. Kendelsen bliver et værk på 50Q-
600 sider. hk 

Tre deltagere i det afsluttende møde om Skjernå-projektet. Det er (fra venstre) fhv. 
landbrugsminister Jens Sønderup, dommer Svend Aage Christensen og godsejer Chr. 
Mourier-Petersen. 
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Det kan nytte 

at plante 

Det er et synspunkt, 
som må holdes i live, 

siger formanden for 
De samvirkende 
Plantnings foreninger 

- Bortfald af tilskud til forskellige træ
arter, bl. a. rødgran, intet tilskud til små
plantninger og manglende arbejdskraft i 
landbruget har gjort det svært for plant
ningsforeningernes tillidsmænd at holde 
sammen på foreningerne og medlemmer
ne, sagde afdelingschef, skovrider Søren 
Grosen, Hedeselskabet, ved De samvirken
de Plantningsforeningers årsmøde den 25. 
maj i Ikast. 

Han oplyste, at det samlede forbrug af 
læplanter i 1972-73 var 2,3 mill., og at de 
var fordelt til 2838 modtagere. Gennem læ
plantningslaugene er der plantet 960 km 
læhegn, hvoraf 575 km i 3-rækkede hegn. 
Statsbevillingerne til læplantningen var 
godt 3,2 mill. kr., et beløb der har været 
uændret i de sidste 10 år. 

- Det har været diskuteret, om man i de 
egnsvise løvtrælæplantninger kunne for
høje lodsejernes andel mere, end det alle
rede er sket, men vi er noget betænkelige 
herved, idet hele systemet står og falder 
med, om man kan få praktisk taget fuld 
tilslutning fra alle lodsejere til at gennem
føre et læhegnsnet uden huller, fortsatte 
Grosen. 

Desværre har HedeseLskabet haft små 
muligheder for at opfylde de mange øn
sker om disse læhegnssystemer, og de 
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mange anstrengelser, der i de sidste 10 år 
er gjort for at få bevillingsmyndighedernes 
bevågenhed, har, som alle ved her, været 
forgæves. 

Enkelte steder, hvor der har været sær
lig energiske læplantningsforkæmpere og 
lydhøre kommunalbestyrelser, er det lyk
kedes at få kommunale tilskud til læplant
ningsarbej det. 

Det har således været tilfældet i Glud
sted i Nr. Snede kommune, Give og Brande 
kommuner, Nordjyllands amt og sidst, men 
ikke mindst, fra A/S Plantnings selskabet 
Sønderjylland, der har givet 100.000 kr. til 
læplan tning. 

Et eventuelt lyspunkt er den mulighed, 
der synes at være for at få tilskud til læ
plantning gennem Den europæiske udvik
lings- og garantifond for Landbruget -
FEOGA. 

Vor ansøgning til FEOGA omfatter en 
3-årig støtte på 1 mill. kr. årligt, og beløbet 
tænkes anvendt til en fortsættelse og ud
videlse af de egnsvise systemer med 3-
rækkede løvtræhegn, som har vakt meget 
stor interesse i de egne, hvor de hidtil er 
blevet etableret. 

Svar på ansøgningen kan først forventes 
i begyndelsen af 1974, men Hedeselskabet 
håber på et positivt resultat, så det for det 
jyske landbrug så vigtige læplantnings
arbejde kan fortsættes og videreudvikles. 

* 

- Vi ved godt, det er sparetider i dette 
land, men vi finder, at det er forkerte ste
der, der spares. Det er på tide, man på 
ministeriel t plan indser vigtigheden af den 
opgave, der ligger ude i plantningsfor
eningerne, sagde formanden for De sam
virkende Plantningsforeninger, gårdejer 
Johs. Callø, Bevtoft. 

Han bemærkede ,at arbejdskraftmange
len ved landbruget også var medvirkende 
ved nedgangen i vir~somheden. I fremtiden 
vil det blive væsentligt for foreningerne 
over for kommune og amt at fastholde 
værdien af det arbejde, der udføres, og få 
myndighederne til at forstå nytten af den 
støtte, der ydes. Mere end nogensinde gæl-



der det om at holde dette synspunkt i live: 
Det kan nytte at plante! Heri fik han støtte 
af formanden for Hammerum Herreds 
Plantningsforening, gårdejer Kr. Skov Ole
sen, og formanden for DjuIisland Plant
ningsforening, gårdejer Niels Nielsen. 

* 
Hedeselskabets direktør K. Sandahl Skov 

advarede mod for stærk pessimisme, da 
det er for tidligt, en sådan indstilling be
gynder at råde. Der er mere brug for den 
modsatte opfattelse. Så længe plantnings
foreningernes stilling ikke er afklaret, er 
det vigtigt .at pege på deres betydning, og 

Løvstrup plantage 

passerer lOO-året 

Dalgas og Hedeselskabet 

nævnt i smukt jubilæumsskrift 

for deres indsats 

Hvem der fik ideen til at danne plantage
selskabet, kan vel ikke med sikkerhed af
gøres. Om det var apotekeren eller papir
mølleren. Men i fællesskab var de med 
Dalgas som rådgiver og Hedeselskabet 
som planlægger og hjælper i arbejdet 
igangsættere af det selskab, som kom til 
at hedde Løvstrup Plantningsinteressent
skab, og som holdt stiftende generalfor
samling på rådhuset i Ringkøbing den 27. 
september 1873, skriver lokalhistorikeren, 
fhv. førstelærer Alfred Kaae, Ulfborg, i 
jubilæumsskriftet, der er udgivet i anled
ning af Løvstrup plantages 100 års dag. 

Arealet, som E. Dalgas, apoteker C. C. 
Heiberg, Ringkøbing, og papirfabrikant P. 
Smith, Lem, udså sig til beplantning ligger 
i Lem og Hanning sogne nord for Skjern. 

Det er et smukt skrift, Alfred Kaae igen 
har lagt frem for et jubilerende plantage
selskab. Kyndighed præger stofvalget, og 

vi må stå sammen om dem en rum tid 
endnu. 

To ægtepar modtog foreningernes sølv
bæger for fortjenstfuld indsats for plant
ningisagen. Det var Karla og Anders Jen
sen Larsen, Vindblæs, som bl. a. havde 
plantet 5,7 km læhegn, og Oline og Jens 
Tidernann Nørgaard, Tømmerby, der også 
har været utrættelige i plantningsarbejdet. 
Krøiers mindelegat tilfaldt efter indstilling 
fra Brande-Give-Vejleegnens Plantnings
forening Helene og Mathias Mathiasen, 
Grarup. De modtog allerede i 1958 Plant
ningsforeningernes sølvbæger. 

Kaaes streg i tegninger og vignetter giver 
læseren et indtryk af plantagens seværdig
heder. For bogens smukke tekniske tilsnit 
har A. Rasmussens bogtrykkeri i Ring
købing æren. 

* 
I 1907 betaltes der første gang udbytte 

af aktierne, 4 kr. pr. styk, efter at hugsten 
så småt var begyndt. Det blev vedtaget 
under første verdenskrig, at Finderup 
mejeri skulle have kvaset fra plantagen 
for at holde dampen oppe. Et savværk var 
i funktion en halv snes år fra 1927, og i 
1933 fulgtes tidens mode, og . der blev plan
tet 90 æbletræer i plantagen. 

Under anden verdenskrig øgedes hug
sten, og der blev også et marked for den 
revling, som groede i plantagen. I 19'45 
plantedes til ære for kong Christian den 
Tiende Løvstrup Plantages Kongeeg i nær
heden af en plads, hvor der var hemmeligt 
våbendepot under krigen. 

* 
Forfatteren Alfred Kaae nævner i bo

gens afsnit »Kunne det betale sig?«, at 
Dalgas for 100 år siden kaldte det planlagte 
jordkøb til plantagen »et solidt og rentabelt 
foretagende«. Ville stifterne, hvis de var 
nærværende ved jubilæet, have givet ham 
ret? Det mener Kaae ud fra den betragt
ning, at aktionærerne har fået en · akties 
pålydende mere end firdobbelt udbetalt 
som udbytte, mens dens værdi tilmed er 
tidoblet. hk 
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Afstrømning 

fra 

vej arealer 

J. Lundager Jensen, S. Bjarnov 
og N. Venov: 

UNDERSØGELSER AF AFSTRØMNING 
FRA VEJ AREALER 

U dgivet af Hydrometriske Undersøgelser 
Det danske Hedeselskabs Kulturtekniske 
Afdeling, 92 sider. 

Hedeselskabets hydrometriske unders0gel
ser har for nylig udsendt en rapport over 
en række undersøgelser af afstrømningen 
fra veje der afvandes med åbne grøfter. 

Undersøgelserne blev startet i 1955 ()' ; 
finansieret ved en bevilling af Marsha: 1-
midlerne på 50.000 kr. De blev tilrettelagt 
af et udvalg nedsat af Amtsvejinspektør
foreningen og Hedeselskabet og udførelsen 
blev forestået af Hedeselskabets hydrome
triske undersøgelser med praktisk bistand 
fra de lokale amtsvej væsener. 

Formålet med undersøgelserne var at .rå 
viden om den maksimale afstrømning, der 
fra et traditionelt vejafvandingssystem 
med åbne grøfter kan tilgå en recipient i 
form af et åbent vandløb eller en rørled
ning. Herom har der ikke hidtil foreligget 
oplysninger baseret på målinger. 

Der blev udvalgt målestationer for ned
bør og afstrømning på vejstrækninger, alle 
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uden for byerne og afvandet til åbne grøf
ter. Nedbøren blev registreret kontinuer
ligt på en pluviograf og vandføringen i 
vejgrøften blev bestemt ved hjælp af 
målebygværker (Thomsonoverfald eller 
Parshallflume) i forbindelse med kontinu
erlig registrering af vandstanden foran 
målebygværket. 

Måleperioden varierede for de forskel
lige stationer mellem 3 og 8 år. 

Rapporten giver til indledning en over
sigt over de undersøgte vejstrækningers 
da ta og indeholder dernæst en række 
tabellariske oversigter over måleresulta., 
terne i form af tal for nedbørens volumen 
og intensitet samt afstrømningens volumen 
og intensitet. Derefter følger grafiske frem
stillinger af nedbørsforløbet og afstrøm
ningsforløbet under en del udvalgte regn
skyl af særlig interesse. Efter en kvalitativ 
beskrivelse af nedsivnings- og afstrøm
ningsprocesserne under og efter et regn
skyl gives der en fremstilling af forskel
lige forsøg på at fortolke måleresultaterne, 
især med støtte i beregninger af afstrøm
ningsforløbet ud fra den observerede ned
bør på grundlag af simplificerede modeller 
af afstrømningsprocessen. 

Dette afsnit af rapporten munder ud i 
et forslag til dimensioneringsberegninger, 
som bl. a. indebærer konstruktion af et 
~;flobsdiagram af samme karakter som det 
(."r i kloakteknikken anvendes ved forsin
}. '·;sesberegninger. Det har vist sig at den
ne megEt ~,)renklede model har givet en 
tilfredsstillende. overensstemmelse med de 
målte afstrømningsforløb, når grøften ~e
tragtes som en åben kanal med en hydrau
lisk ruhed der svarer til Manning-tallet 20 
m i j3 / s. 

Rapporten afsluttes med nogle bemærk
ninger om, hvordan erfaringerne fra de 
udførte undersøgelser bør udnyttes ved 
tilrettelæggelsen af eventuelle fremtidige 
undersøgelser af afstrømningen i vejgrøf
ter. 



Forsøgsvæsenets 

afdeling for 

hede- og klitskove 

Af forstkandidat 
Jørgen .Neckelmann 

I de seneste år er der ved forsøgsvæsenets 
afdeling for hede- og klitskove sket en 
gradvis ændring af fordelingen af afdelin
gens arbejdsopgaver, idet hovedvægten er 
blevet flyttet fra proveniensforsøg over på 
andre forsøg i forbindelse med foryngelsen 
af 1. og 2. generation i hedeplantagerne. 

I løbet af 1972 overførtes alle de prove
niensforsøg, som har været anlagt ved 
hedeafdelingen (i alt 77), til forsøgsvæse
nets proveniensafdeling i Springforbi. Til
bage ved hedeafdelingen resterer pr. L 
april 1973 54 forsøg anlagt i årene 1903 til 
1972., og fordelt på 25 plantager. 

Forsøgenes fordeling til forsøgsobjekter 
er som følger: 

1. generations kulturer på hede: 21 forsøg. 
1. generations kulturer på ager: 4 forsøg. 
1. generations kulturer på klit: 3 forsøg. 
2. generations kulturer efter rødgran: 10 
forsøg. 

2. generations kulturer efter bjergfyr: 7 
forsøg. 

Ældre bevoksninger af rødgran (8) og 
japansk lærk (1): 9 forsøg. 

* 

Forsøgene omhandler i øvrigt emner som: 
Jordbearbejdning ved kulturanlæg, anven-

delse af hjælpetræarter, gødskning, kalk
ning, halmdækning, mekanisk renholdelse, 
kvasrydning, anvendelse af forkultur, jord
bundsforbedring ved anvendelse af legu
minoser og/eller tilførsel af dødt organisk 
ma teriale, foryngelsesmetodik, træartsfor
søg m. m. 

Det er hensigten i de nærmest kommen
de år at søge hovedparten af 1. generations 
kulturforsøgene på tidligere hede afviklet 
efter forudgående revisionsmålinger og 
påfølgende emnevis offentliggørelse af re
sultaterne. 

Når tilplantning af hede i dag praktisk 
taget ikke længere finder sted, kan det 
måske forekomme urationelt at beskæftige 
sig med denne del af forsøgsmassen, men 
hensynet til det arbejde, der allerede er 
nedlagt i forsøgene, samt muligheden for 
at opnå resultater af mere principiel ka
rakter, synes trods alt at gøre en afslut
tende revision ønskelig. 

* 

Arbejdet ved afdelingen vil, i den nær
meste årrække, herudover hovedsagelig 
omfatte emner med tilknytning til foryn
gelsen af 1. og 2. generation i hede- og 
kli tplantagerne: 

Foryngelsesformer . 
Kvasbehandling. 
Jordbearbejdning. 
Renholdelse. 
Anvendelse af hjælpetræarter. 
Anvendelse af nye plantetyper. 

Til alle forsøg vil <;ler så vidt muligt blive 
knyttet økono11liske beregninger, og det 
hertil nødvendige kendskab til arbejds
præstationer vil blive søgt fremskaffet 
enten gennem tidsstudier eller ved ind
samling af erfaringsmateriale fra distrik
terne. 

I den udstrækning det skønnes rimeli gt, 
vil afdelingen i øvrigt deltage i afprøvning 
og udvikling af metoder inden for kultur
sektoren. 
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Landbrugs-

ejendomme 

Klosterlund, der er hjemsted for Hedesel
skabets Maskincentral, har været dyrket 
med korn, og de vedvarende græsareale'r 
har været udlejet. 

Efter at 3 ha er tilplantet med omorica
gran, udgør det tilplantede areal 32 ha. 

Kaptajnsg'aarden er nedlagt som land
brugsejendom, og arealerne er inddraget 
under Kaptajn Schultz plantage. 

Markjorden er blevet drevet af Kloster
lund. Der blev høstet et stort kornudbytte 
på det ca. 45 . ha store areal. I efteråret er 
der tilplantet 8 ha af højmarken, og resten 
af disse arealer vil blive tilplantet i de 
nærmeste år. Ejendommens lavtliggende 
arealer, der omfatter ca. 30 ha, har fået 
tilført 200 tons jordbrugskalk og er drift-

og regnskabsmæssigt henlagt under Klo
sterlund. 

Arnborg Hedegaard. Gennem en årrække 
har denne ejendoms landbrugsjord været 
forpagtet af Opdyrkningsselskabet af 1937, 
og jorden er indgået under forpagtnings
aftalen for Hesselvig Enggaard. 

I foråret 1973, blev den 87 ha store ejen
dom erhvervet for en købesum af 265.000 
kr. På nær nogle få ha er ejendommen 
pålagt fredskovspligt. Af arealet er ca. 31 
ha agermark, 30 ha er tilplantet, og res.ten 
er eng og mose. Ejendommen er nu hen
lagt under plantningsafdelingen, og ager
marken er lagt ind under Hesselvig Eng
gaard. 

Hesselvig Enggaard. I foråret 1973 udløb 
forpagtningsaftalen. Det lykkedes ikke at 
nå til enighed med den hidtidige forpagter 
om en ny kontrakt. 

Ejendommen, der omfatter ca. 115 ha 
dyrket jord, blev derfor averteret til bort
forpagtning for en 8-årig periode. Blandt 
de mange interesserede blev der udvalgt 2 
unge brødre, der overvejer igen at sætte 
besætning på gården. 

Dambrugsarealet under Hesselvig Eng
gaard. Dette areal, der er ca. 19 ha stort 
og nu matrikulært fraskilt gården, blev i 
1965 bortforpagtet for en periode på 25 år. 

Hesselvig Enggaard, hvis have der vokser træer, som er plantet af E. Dalgas. 
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KLOAKRØR 
110-500 mm 

TRYKRØR 
40-500 mm 

NORDISK WAVIN A.S .. WAVINVEJ 1 .8450 HAMMEL. TLF. (06) 962000 
Sjællands-lager: Skovvej 21 . 5330 Hvalsø. Telefon (03) 4082 17 



RØOKJÆRSBRO CEMENTVAREFABRIK 
Ingeniør Jørgen Birk. Telefon Rødkjærsbro (06) 658055 

FORLANG TILBUD Fører kun 6. mærkede varer 

Alle arter betonvarer til afvanding og' kloak føres på lager 

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - HAVEPLANTER 

SKÆRBÆK PLANTESKOLE 
Skærbæk. Telefon (047) 51250 . 

Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø og -planter 

Plantekatalog tilsendes gerne på forlangende 

Petersværk Betonvare-Industri 
Nørresundby . Telefon (08) 17 1055 

Alt i betonvarer efter D. S. 400 

Renseanlægget »Ringtanken« (Dansk patent nr. 59820) 

Stenvad 
Cementstøberi 

Telf. Stenvad (063 - 8 24 11) 6 

Arnold Westmark 

Frøavlscentret 

HUNSBALLE 
Telefon Holstebro (07) 420533 

Frøavl og frøhandel 

Det betaler 
sig i ... 

ti 
PETERSEN & 
PEDERSEN 

VIBORG 

Telefon (L16) 626288 

ALT I ELEKTRICITET 

Alle 6. mærkede rør 

ALTID LEVERINGSDYGTIG 

aulmlu forsikring gs 

lIagstænger 
i alle 

længder 
leveres færdige, høvlede 
og pudsede, lige til at male 
samt forsynet med hånd
drejet knop og varmforzin
ket skødeklamp. 
Behandlet enten med ' far
veløs "Goriol« eller TRYK
imprægneret. 
Rekvirer venligst brochure 
med priser. 

Henvendelse til kredsens tillidsmand eller til h01Jedkontoret: 

Ves/cr Farimagsgade 19 . København V . Tel! (01) 150350 

ELLIDSHØJ KRIDT- OG KALKVÆRK 

ved C. M. Christiansen. Arhus 

Telefon: Ellidshøj (08 - 11 9311) 4 og 

Arhus (06) 127633 

HUSK 

at melde 
flytning 

til 

postvæsenet 

Fabrikation 

jordbrugskalk og 

foderkridtmel 

Hulkjærhus 
Planteskole 

Rødkjærsbro 
Telefon (06) 87 03 33 - 87 00 25 

PLANTER TIL SKOV, 
LÆHEGN OG HAVE 



2" - 8" - samt grenrør i 

forskellige dimensioner RØDE 
DRÆNRØR G A L T E N T E G LV Æ R K (06) 94 30 29 

PINDSTRUP SPHAGNUM 
leveres i fØlgende sortimenter og stØrrelser: 

FIN . . . . . ...... .. . . . . . . . . . . . .. Poser a 430 l og 200 I 
MELLEMFIN . .... . .......... Poser a 400 l 
GROV ............... . ...... Baller a 520 l 
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poser a 200 l 
LØS USORTERET ..... .. ....... Poser a 100 l og 

vognlæs, min. 25-35 m3 

FÆRDIGBLANDING l . ....... Poser a 400 l 
FÆRDIGBLANDING 2 ...... . . Poser a 200 l 

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S 
PIN DSTRUP 
8550 RYOMGAARD Tlf. (06) 39 61 00 

St. Hjøllund Savværk og Imprægneringsanstalt 

MAHKYANDINC 
er køber af nåletræ 

til bygningstømmer og master 

DANREGN 
Hjøllund, 7362 Hampen . 1If.(06) 8691 00 SPECIALFIRMA· FORLANG TILBUD 

BRANDE·TLF.07·180755· 

DRÆNRENSNING Spuling af forurenede dræn

systemer og vandrør foretages 

med højtryksmaskiner. 

Henvendelse kan ske til 

Hedeselskabets lokale kontor 

eller til hovedkontoret, 

8800 Viborg, 

telefon (06) 62 61 11, lokal 244. 



• AVERTER I HEDESEL- • 

• SKABETS TIDSSKRIFT • 

Porositrør 
Det moderne drænings

materiale 

for vanskelig dræning 

DANSK POROSIT A I s 

Telefon (06) 142222 

Strandvejen 96 . Arhus C 

øst for Storebælt : 

JYSTRUP 

Telt. Ortved 03628 - 300 

o to rnuftiQ 
forsikring 

når det drejer sig om 
familie/service, lønkonto/service og de skatte

begunstigede opsparingsformer - så tag Privat

banken med på råd! - De vil opdage, at en 

moderne bank som Privatbanken yder effektiv 

service langt ud over det, man i almindelighed 

opfatter som bankservice. 

PRIVATBANKEN 
FOR VIBORG OG OMEGN 

FILIAL AF PRIVATBANKEN I KJØBENHAVN A/S 

Set. Mathiasgade 15 . Telefon (06) 622800 

AFDELINGER I BJERRINGBRO. SKALS OG HALD EGE 

Hedeselskabets Centralplanteskole 
Tvilum Skovgaard . Faarvang 

Telefon (06) 8721 11 - nr. 1 

• Planter af hårdføre racer til skov, læ, 
• hæk, vildtremiser og sommerhusgrunde. 

Hovedkontor: 
Rådhuspl. 14, 1583 København V. 
Tlf. (01) 150642 

NYE DANSKE LLOYD 
NYE DANSKE LIV 

Lokalkontorer: 
Overalt i landet 

PRINSENS 



Findelt 

90 O/o Faxe jordbrugskalk 

AKTIESELSKABET 

FAXE KALKBRUD 
Frederik.holm. Kanal 16 1220 København K Teleion 01 54 Mlnerva 7500 

Dansk Plantage
forsi kri ngsfo reni ng 

Det gensidige 
forsikringsselskab 

tegner forsikring for genplant
ningsværdien for nåletræsplan
tager overalt i Danmark. - Ind
skud en gang for alle 2 kr. pr. 
ha, dog ikke under 5 kr. pr. 
forsikring . 

Arlig præmie og maksimum-
erstatning : 

0,75 kr. pr. ha 1050 kr. 
1,00 kr. pr. ha 1400 kr. 
1,50 kr. pr. ha 2100 kr. 
3,00 kr. pr. ha 4200 kr. 

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til 

FORENINGENS KONTOR 

I VIBORG 

Telefon (06) 62 61 11 

Forsikrings
aktieselskabet National 
tegner forsikring for træmasse

værdien nåletræs-plantager 

overalt i Danmark - den nød

vendige supplerende forsikring 

for træmassens stadig voksende 

værdier. 

Alle oplysninger fås hos Natio

nais hovedagentur, samtlige in

spektorater eller ved direkte 

henvendelse til 

HOVEDKONTORET 

Forsikringshuset 

Holmens Kanal 22 

KØBENHAVN K 

Telefon (01) 157565 

AKTIESELSKABET 

Drænrør 

Mursten 

Tagsten 

Romadæk 

Bøgild Teglværk 

Feldborg Teglværk 

A/S De forenede Tegl

værker 

Gjern Teglværk 

Lynghøjs Teglværk 

Lysbro Teglværk 

Paarup Teglværk 

Vinderslevgaard Teglværk 

TEGLVÆRKERNES SALGSKONTOR 
S I L K E B O RG a. m. b. a. - Torvet 14 - Tlf. (06) 821200 

Alt i 
betonvarer 

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afvandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20. 

~~LØVE Ncc 
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 351244 

Viborg 
Andels
Svine
slagteri 

Vort ud.alg 

bringes 

I erindring 

Tlf. 620088 

BETONVAREFABR I K 
vI ingeniør Anders Poulsen 

Holstebro te If. (074) 2 00 03 

Alt I betonvarer 

indenfor 

Dansk Ingeniørforenings 

normer 



U ndgå fejlinvesteringer 
og lovovertrædelser 
når De vil dræne, foretage rØrlægning af grØfter eller uddybe 
åbne vandlØb. 

Forinden De går i gang med sådanne arbejder, bØr De i egen 
interesse henvende Dem til 

HEDESELSKABETS 

GRUNDFORBEDRINGS

AFDELING 
hvis erfarne konsulenter kan yde Dem. den fornØdne vejledning 
både teknisk og juridisk. 

Det er ikke billigt at arbejde »underjordisk«, uanset om De 
selv udfØrer gr.ave- og rØrlægningsarbejdet, eller De har en en
treprenØr .til det! 

DistriktSikontorerne i 
Brovst, Aalborg, Viborg, 0. JØlby, Videbæk, Arhus, Varde, 
Vejle, Haderslev, TØnder, Aabenraa, Odense, Slagelse, Roskil
de, Nre~tved og NykØhing F. sender gerne en mand til Dem, 
hvis problemet ikke kan klares v,ed en telefonopringning. 


