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SIKKERHEDS-OVERALL
nr. 760

Fremstillet af 50% bomuld og 50% nylon. Farve: 
grøn.
Fastsyede skæreindlæg med brynjestof, der giver 
god ventilation.
Størr. 46-56 - eller opgiv livvidde udenpå tøj.

Nr. 760: kr. 234,00 excl. moms.
Godkendt til skovbrug.

Iflg. gældende overenskomst skal skovarbejdere på for
langende have udleveret sikkerhedsbukser.
Med overall fordeles vægten naturligt på skuldrene. Ingen 
problemer med kulde på lænden - bluse eller skjorte kan 
ikke krybe op.

Dansk SkovkontorAls
Postboks 1 . 4700 Næstved Telefon (03) 80 01 10

BRACKET
DBÆiVBOB

PVC drænrør

PVC drænrør special med 
dobbelt vandindtag

PVC kloakrør
PEL trykrør

Brageet drænrør med og 
uden filter er fremstillet på 
Nordens største rørfabrik 
og specielt beregnet på 
nordiske forhold.
Alle Brageei drænrør er 
godkendt og DS-mærket 
efter den nye standard.

- en bedre rørforbindelse

:: BRAGE
PLAST AKTIESELSKAB

Hovedkontor: Jens Juulsvej 18, 8260 Viby J., 06-282600 
Sjællandsafdeling: Frejasvej 12,4100 Ringsted,03-61 8600



Vælg den 
rigtige
PARTNER
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PARTNER 5000

ntø

Ny ergometrisk udformning gør 
den smidig og velafbalanceret 
både ved fældning, opskæring 
og kvistning. Den stærkeste 
motor af alle letvægtssave.

PARTNER P55
a*5U»

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

PARTNER P70

70 cm3 
motor og 
beregnet for den skovarbejder 
der arbejder i blandet skov, 
stort og småt.

PARTNER P100
»»ny

Saven til 
storskovning og 
i øvrigt til virkeligt hårdt arbej
de. Motoren er på 6 HK (DIN), 
kan leveres med 30” sværd.

Forhandlere: 
STORKØBENHAVN 
København: H.P. Vangskov ApS 
Aldersrogade 68. Tlf. 0I-I8 38 II 
SJÆLLAND 
Helsinge: Haveudstyr 
v/ Gerner Hansen, Fredgårds - 
vej 2. Tlf. 03-29 42 85 
Herfølge: Leif Ebbe, Færovej 2. 
Tlf 03-67 45 66
Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen, 
Gadevang. Tlf. 03-26 69 62 
Holme Olstrup: Vepa ApS 
Toksværd Tlf 03-76 22 82 
Kalundborg: A Jensen Salg & 
Service. Slagelsevej.
Tlf. 03-5I 05 89

Mørkøv. T P Motorservice 
Skamstrupvej 79. Tlf. 03-47 59 32 
Næstved: Dansk Skovkontor 
Postbox I. Tlf. 03-80 Ol I0 
Slagelse: Kurt Holm 
Kalundborgvej 88. Tlf. 03-52 65 60 
Værløse: Solving Skovservice,
Kirke Værlosevej 42. Tlf. 02-48 09 37 
LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen. 
Halsted Tlf. 03-93 9188 
Nykøbing F.: Vilh. Rasmussen 
Gåbensevej 70, Kraghave.
Tlf, 03-85 II09

JYLLAND
Beder: Beder Motorcenter 
Lundevejen 85. Tlf. 06-93 63 67 
Esbjerg: Dremo ApS. 
Håndværkervej 9, Sædding 
Tlf 05-I5 36 00 
Hampen: Firma R. Keilstrup,
Tlf. 05-77 5I (6
Horsens: Horsens Værktøjs
magasin. Hede Nielsensvej 2.
Tlf. 05-62 62 II 
Jelling: Impuls.
Gormsgade I7. Tlf. 05-87 I2 98 
Nørresundby: Skovværktøj ApS. 
Thistedvej I00. Tlf. 08-I7 27 33

Randers: Jydens Plæneklipper- 
Service, Århusvej 5I.
Tlf. 06-42 49 03
Ringkøbing: Smedegades Motor
værksted, v/ Arne Kristensen.
Tlf. 07-32 09 92 
Vejle: H.D. Maskiner og moto
rer ApS. Pakhusgade 15.
Tlf. 05-83 83 00
Viborg: Viborg Plæneklipper-
Service, Bossemagervej 3.
Tlf. 06-62 53 74 
Åbenrå: Sønderjysk Partner 
Service, Løgumklostervej I2I.
Tlf. 04-62 46 70

FYN
Odense: Hansen & Kiilsholm, 
Skibhusvej 51. Tlf. 09-11 75 32 
Tranekær: Mek Poul Olsen.
Bygaden 74. Tullebolle 
Tlf. 09-50 12 72 
BORNHOLM
Rønne: Scooter-Centralen, 
Vimmelskaftet 26.
Tlf. 03-95 21 76
Østermarie: Buskegård Skovmatenel, 
v/ Carl Martin Nielsen. Buskevej 8.
Tlf. 03-97 04 34



agromek
international 
messe for 
landbrugs
mekanisering 
kvæg og svin
Højtudviklet teknik i maskiner og materiel samt eliteavlsdyr - 
kvæg og svin - fordelt på 51.000 m2 i 12 haller vil byde Dem 
velkommen til Messecentret i Herning.
Agromek '81 præsenterer hele landbrugsmaskin- og 
mekaniseringsbranchen i et fælles arrangement, der giver såvel 
danske som udenlandske købere mulighed for at få et samlet 
overblik over markedet.
Udstilling af eliteavlsdyr omfattende ca. 100 stk. kvæg og ca. 
30 svin fra de bedste danske besætninger.

Agromek '81 er daglig -åben kl. 9.00 til kl. 17.00.
Information vedrørende Agromek '81 kan fås hos sekretariatet: 
Agromek '81. Højkolvej 24, DK-8210 Aarhus V.

f
 Danske fabrikanter af intern 

Landbrugsmekanisering,

Foreningen af danske 
Landbrugsmaskinfabrikanter og 
De samvirkende danske 
Landboforeninger.

27-31. januar 1981 i Herning

De kan regne 
med os

AIM D E LS B AIM KE INI

De er altid 
i nærheden af 
en af Falcks 
134 stationer, 
som døgnet rundt 
er parat til at 
hjælpe Dem - 
også med at 
tegne
abonnement!

Som abonnent 
er De sikker på 
assistance!
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AFVANDING
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.
Vi løser alle afvandingsproblemer, enten det gælder nyopførte 
anlæg eller reparationer af bestående anlæg. • Mere end 50 års 
erfaring i alt vedrørende afvanding. • Specialudstyr til repara
tion af afvandings-pumpeanlæg. • Firehjulstrukne køretøjer 
med kran og specialudstyr. • Afvandingspumper af alle fabri
kater repareres. • Tilbud på og opførelse af nyanlæg overalt 
med ydelser fra 10 l/sek. til 5000 l/sek.

5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 981316

UNIMAX
afvandingspumpe

P 500 passende til 35 td. Id. 
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
v/ Cai N. Pedersen 

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afyandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L Ø V E N "
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

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

umon Betonvarefabrik A/S 
Vojens (04) 54 13 30

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-fv. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærulf Driv. (04) 85 12 44

L A N D B R U G S R Ø R
samt specialartikler til markvandingsanlæg spørg

Grindsted Betonvarefabrik A/S
Telefon (05) *32 06 88

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



-du får mere 
ud af jorden 

med
wavin drænrør

(wavin korr ugerede/ beviklede 
drænrør, dim. 50-145 mm, er udført 

af special PVC-receptur, som 
giver en kombination af ekstra 

stor flexibilitet og slagstyrke.

■ Lav vægt - let transport 
og håndtering

Store længder-hurtig lægning
■ Stort indløbsareal - 

maximal afvandingsevne
■ Effektiv kobling - hurtig 

og trækfast samling 
Lav meterpris - økonomisk 
dækning

■ Fremstillet og kontrolleret 
i h.t. DS 2077.

.

- ring og hør hvordan 
wavin kan forbedre din jord

- og din økonomi...

(wavin)
Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, 
8450 Hammel. Tlf. 06-962000
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c



Nr. 1

15. januar 1981 

102. årgang

I nummer 1:

En hovedopgave 

Afrikanske studerende 
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Vandføring i Nørreåen 
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Hedeselskabets
Tidsskrift
En af Hedeselskabets hovedopgaver:

At planlægge anlæg 
som modvirker følgerne 
af ugunstigt klima 
for det danske jordbrug
Af direktør K. Sandahl Skov, Hedeselskabet

De store økonomiske vanskeligheder, som ramte landbru
get i det forløbne år, skulle som en naturlig følgevirkning 
også have påvirket Hedeselskabets virksomhed i form af 
færre anmodninger om bistand til projektering og udførelse 
af jordforbedringsarbejder.

Men de helt ekstreme klimaforhold, som landet blev ud
sat for i 1980, var årsag til, at Hedeselskabet kunne opret
holde normal beskæftigelse, da det netop er en af selska
bets hovedopgaver at planlægge anlæg, der hindrer eller 
modvirker de følger, et ugunstigt klima har på jordbrugets 
drift og produktion.

I det sene efterår 1979 blev navnlig sydvendte kyststræk
ninger ramt af en kraftig stormflod. Følgen var mange dige- 
beskadigelser og i de værste tilfælde digebrud og oversvøm
melser.

Både ansvarlige offentlige myndigheder og private dige- 
laug måtte konstatere, at mange digeanlæg trænger til ud
bygning eller forstærkning.

*

Efter en lang vinter fulgte en regnfattig periode i april og 
maj. Den 19. april, på et tidspunkt, hvor markjorden var 
udtørret og løs efter forårsbehandlingen, blev hele landet 
hjemsøgt af en voldsom storm, der i mange egne forvand
lede dag til nat som følge af muld- og sandfygningen.

Skaderne blev opgjort til et beløb af størrelsesordenen



100 millioner kroner. Med al ønskelig ty
delighed blev det igen slået fast, at syste
matisk læplantning er en nødvendig for
anstaltning i de udsatte egne med risiko 
for jordfygning.

I løbet af maj måned blev tørken så al
vorlig, at afgrøderne tog skade på de let
tere jorder, der ikke kunne vandes. Land
mænd, som gjorde brug af markvandings
anlæg, konstaterede i de fleste tilfælde 
merudbytter for vandingen. Kun var det 
kedeligt, at overdreven naturlig nedbør 
senere på året lagde hindringer i vejen 
for indhøstningen af afgrøderne.

I slutningen af den tørre periode blev 
iøvrigt store dele af landet udsat for 
streng nattefrost, så nyudsprungne blade 
på træer og buske visnede ned, hvorefter 
planterne måtte begynde forfra med nye 
skud.

Tørken blev afløst af en nedbørsperio- 
de, der med korte afbrydelser fortsatte 
næsten året ud. Der faldt også så store 
nedbørsmængder, at mange vandløb gik 
over bredderne, og lave arealer blev sat 
under vand. Her blev afgrøderne skadet 
eller helt ødelagte.

Flere steder er der fra lodsejerside 
rejst krav om erstatninger over for de 
myndigheder, der har ansvaret for vand
løbenes tilstand. Det vil formentlig vise 
sig, at oversvømmelserne ikke så meget 
skyldes mangelfuld vedligeholdelse men 
overvejende den omstændighed, at vand
løbene ikke kunne rumme dette århun
dredes største afstrømning.

På de svære jorder med svag afstrøm
ning betød den vedvarende regn, at jor
den var vandfyldt i så lange perioder, at 
afgrødernes rodsystemer blev kvalt, og 
væksten gik i stå. Mange lavninger var 
sommeren igennem forvandlede til søer.

Efter en høst, der i mange egne af lan

det blev fugtig og besværlig med stort 
spild og store omkostninger til tørring, 
fortsatte regnen og vanskeliggjorde jord
behandlingen. Fastkørte traktorer var et 
almindeligt billede i alle egne.

Da optagning af rodfrugter begyndte 
med det svære materiel, forvandledes 
markerne til et enormt ælte. Også bjerg
ningen af disse afgrøder blev en særdeles 
kostbar sag. I de værste tilfælde måtte ar
bejdet opgives, og avlen gik tabt.

Hen mod årets slutning lå der endnu 
arealer, som det ikke havde været mu
ligt at vinterpløje, og i vintersædmarker
ne var der vandskader i mange lavnin
ger.

Og så sluttede trængselsåret endelig 
med et par kraftige storme, der navnlig i 
de midt- og nordjyske plantager og skove 
væltede store mængder træ, ligesom også 
træer i de gamle læhegn lagde sig for vin
dens pres og gav den frit løb i de opståe
de huller.

*

Det er selvsagt umuligt med rimelig sik
kerhed at opgøre de skader og tab på 
land- og skovbrug, der er forvoldt af kli
maet i det forløbne år. Men sikkert er 
det, at der er tale om enorme beløb.

Alle skaderne kunne ikke være afvær
get, men havde vi været bedre forberedt, 
var tabene givetvis ikke blevet så omfat
tende.

Med baggrund i erfaringerne fra 1980 
må det fastslås, at landbrugsjordens 
dyrkningssikkerhed forringes som en føl
ge af nedslidningen af de bestående kul
turtekniske anlæg.

Gennem en længere årrække er anlæg
gene ikke blevet fornyet i tilstrækkeligt 
omfang. Således er der i de sidste 25 år 
drænet væsentligt mindre end halvdelen 
af det areal, som det skønnes nødvendigt

2
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/ r/en vandfyldte jord i forgrunden er roernes rodsystem ødelagt, så de er gået ud.

for blot at opretholde afvandingstilstan
den.

Forklaringen på denne uheldige udvik
ling skal ikke søges i de skiftende rege
ringers holdning til statsstøtte til disse ar
bejder, den har nemlig overvejende været 
positiv, men i det forhold, at landbruget 
har været tilbageholdende med de lang
sigtede investeringer på de af lovgivnin
gen tilbudte vilkår.

Under depressionen i 1933, efter krigs
udbruddet i 1940 og under omstillingen 
efter 1945 var der en bred politisk for
ståelse for, at der af hensyn til både be
skæftigelsen, erhvervets konkurrenceevne 
og landets økonomi var god mening i at

finansiere disse anlægsarbejder på gode 
økonomiske vilkår for den enkelte lods
ejer.

Landbruget reagerede da også positivt, 
og der blev udført mange nyttige arbejder. 
Nu er der imidlertid igen opstået en 
slags efterslæb på dette område. På mere 
end en trediedel af det drænede land
brugsareal er der behov for omdræninger 
og fornyelser. Til dagens pris vil det ko
ste op mod 5 milliarder kroner at få den
ne del af landbrugets produktionsapparat 
til at fungere effektivt.

Også i dag med arbejdsledighcd og 
handelsunderskud burde dette anlægsom
råde påkalde sig politisk interesse.

3



To studerende 
fra Afrika hos 
Hedeselskabet

Hedeselskabet har i det forløbne år haft to 
studerende fra Afrika - henholdsvis fra den 
vestlige og østlige del af kontinentet.

Kwame Abesi-Antwi, 24 år, er fra Ghana 
og har uddannelse som agronom fra sit 
hjemland. Hans speciale er sygdomsbekæm
pelse i plantesektoren, men efter at have 
indhøstet erfaringer hos Hedeselskabet, 
overvejer han at specialisere sig i markvan
ding, skovrydning og opdyrkning.

Ved at arbejde sammen med Hedeselska
bets folk - fra skrivebordet og ud i marken 
- har han efter eget udsagn lært det meget

vigtige, nemlig at forbinde teori med prak
sis.

Især i den nordlige del af Ghana er kli
maet så tørt, at jordbrugerne med fordel 
kunne anvende kunstig vanding. Så her ven
ter en opgave.

Landet gennemstrømmes af det vandrige 
Volta-flodnet, men lokalt mangles der reser
voirer til opbevaring af vand, selv om der 
over Voltas hovedløb er bygget en dæmning 
og et kraftværk, bag hvilke der er dannet en 
350 km lang sø.

Ghanas areal er 238.537 km2 svarende til 
det vesttyske med et indbyggertal på en 
halv snes millioner, og landet betragtes som 
en af de mest udviklede stater med ren afri
kansk befolkning.

Ghana er stort set identisk med den tid
ligere engelske koloni Guldkysten og har i 
århundreder været kendt for handel med 
guld og slaver. Et minde fra den danske an
del i handelen med mennesker er det gamle 
fort Christiansborg i hovedstaden Accra. -

Fra venstre Kwame Abesi-Antwi og Osman Abdulla Ismail.

Mas-/ ,V.V
I'
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Forfatteren Thorkild Hansen har indgående 
beskrevet danskernes „indsats11 på Guldky
sten i bogen Slavernes Kyst.

*

Osman Abdulla Ismail, 35 år, er fra Soma
lia. Da han var 20 år, fik han et stipendium 
til Sovjetunionen og blev optaget på Mosk- 
va-universitetets geografiske institut, hvor 
han studerede i 6 år og tog magistergrad.

Mens Osman var i Sovjet, blev Somalias 
parlamentariske styre styrtet ved et kup, og 
da han vendte tilbage, følte han sin tilværel
se så usikker, at han valgte at flygte ud af 
landet. Via Kenya og Italien kom han til 
Danmark og fik status som politisk flygt
ning. Støttet af Dansk Flygtningehjælp har 
han fortsat sine studier ved Århus universi
tet.

Det er hans hensigt, hvis de politiske for
hold i hans hjemland ændres, at vende til
bage og bosætte sig. Han siger midt mellem 
spøg og alvor, at han da vil oprette en filial 
af Hedeselskabet, hvis arbejdsprogram vil 
have mange anvendelsesmuligheder i Soma
lia.

Osman tilhører en af Somalias gamle kon

geslægter. Hans bedstefar kæmpede i sin tid 
mod den indtrængende italienske koloni
magt, og siden har andre tragiske hændelser 
ramt familien. Osmans far, som var medlem 
af parlamentet, der dannedes efter landets 
selvstændighed i 1960, blev myrdet umiddel
bart før militærkuppet i 1969.

Siden er familiens mandlige medlemmer 
spredt for alle vinde. Foruden Osman selv 
er syv brødre flygtet fra Somalia. Den nien
de broder var oberst, og familien ved ikke, 
om han er myrdet eller sidder fængslet. Til
bage sidder moderen, der er psykisk ned
brudt over tabet af familien.

Somalia, også kaldet Afrikas Horn, er på 
grund af strategisk beliggenhed omfattet af 
stormagternes base-interesser. Landet, der 
dækker 637.660 km2 med ca. 3 mill, indb., er 
i økonomisk henseende et af Afrikas mest 
tilbagestående lande, og da de naturgivne 
muligheder er små, er erhvervsmulighederne 
derfor begrænsede.

Hovedparten af befolkningen er nomader, 
og kun i landets sydlige del er der fastbo
ende agerdyrkere. Af det betydelige areal er 
kun 10.000 km2 opdyrket. hk

Dødsfald

Den 22. december døde tidligere distrikts
chef ved Hedeselskabet, Martin P. Kristen
sen, Varde. Han blev 75 år.

Martin P. Kristensen blev agronom i 
1932 og var derefter i de følgende 9 år 
knyttet til Præstø Amts Grundforbedrings
udvalg i Næstved.

I 1941 blev han ansat ved Hedeselskabets 
distriktskontor i Viborg for 2 år senere at 
overtage ledelsen af selskabets filialkontor 
i Randers. - I 1951 blev han udnævnt til 
distriktschef ved Hedeselskabets grundfor
bedringskontor i Aalborg.

Syv år senere skulle en tilsvarende stilling 
besættes ved Hedeselskabets kontor i Var
de, og da det var M. P. Kristensens ønske 
at slutte sine sidste erhvervsaktive år og

den følgende tid som pensionist på den egn, 
hvor han var født, imødekom selskabet 
hans ansøgning om forflyttelse. For 5 år 
siden fratrådte han på grund af alder.

Det faldt i Martin P. Kristensens lod at 
være på steder og tidspunkter, når store 
grundforbedringsopgaver skulle løses. I 
Randers var det bl.a. detailafvanding af 
Støvring enge og på Stenalt gods samt 
grundforbedring i forbindelse med regule
ring af listed å og tilstødende vandløb. 
Randers-kontoret beskæftigede en tid seks 
medarbejdere. - På Varde-egnen kan næv
nes de betydelige afvandingsarbejder i Fiil 
Sø og projektering af afvanding for Billund 
og Esbjerg flyvepladser.

Martin P. Kristensen var respekteret af 
medarbejdere og kolleger, en dygtig og af
holdt chef, der ud i alle detaljer krævede, 
at selskabets arbejder blev udført bedst mu
ligt.

hk
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Vandføringen 
i Nørre å 
var i juni-juli 
den højest målte
I juni 1980 førte Nørre åen 
4460 liter vand pr. sekund, 
og det var 600 liter mere end 
ved hidtil højeste vandføring 
i juni 1929

Af civilingeniør 
Sten Asger Nielsen, 
Hedeselskabets Hydrometriske 
Undersøgelser, Slagelse

4 - .  ø  -  

3 . 0 -

I den våde sommer 1980 gav de høje 
vandstande i bl.a. Nørre å og Suså i hen
holdsvis Viborg og Storstrøms amtskom
muner anledning til omfattende over
svømmelser af landbrugsarealerne langs 
åerne.

Hedeselskabets Hydrometriske Under-
BILAC l

søgelser blev af de respektive amter an
modet om at foretage undersøgelser af 
vandstandsforholdene. Man var specielt 
interesseret i, om de høje vandstande 
skyldtes opstuvning som følge af grøde i 
vandløbene, om de skyldtes stor afstrøm
ning eller kombination af grødevækst og 
stor afstrømning.

Hydrometriske Undersøgelsers grund
lag for sådanne undersøgelser er de data, 
som rutinemæssigt hentes hjem fra de fa
ste vandførings-målestationer. Stationer
ne giver direkte oplysninger om vand
standsvariationerne, men indirekte fåes 
også oplysninger om grødens udvikling 
og hydrauliske virkninger. Desuden kan 
vandføringsvariationeme beregnes.

De høje vandstande, som blev obser
veret i Nørre å i juni-juli 1980, skyldes 
primært de ekstreme afstrømningsforhold 
efter 15. juni. Vandføringen i juni-juli 
1980 var de højest observerede i statio
nens driftsperiode siden 1917.

I perioden 1.-15. juni skyldes de øgede 
vandstande primært voksende grøde, i pe
rioden 15.-19. juni en kombination af 
grøde og stor vandføring. I perioden ef
ter 20. juni, hvor de maximalt observere
de vandstande indtræder, skyldes de høje 
vandstande alene de ekstreme vandførin
ger.

I det følgende skal med Nørre å som 
eksempel kort redegøres for, hvorledes 
en beskeden analyseindsats af de indsam
lede data kan bidrage til belysning af år
sagerne til de ekstreme vandstandsfor
hold.

Nørre å, data fra st. 21.03 
Nørre å ved Vejrumbro

På figur 1 er vist optegninger af vand
stande og vandføringer for 1980 ved st. 
21.03 Nørre å, Vejrumbro.

6
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Nørreden er på denne strækning gået over sine bredder.

Øverst på fig. 1 er vist vandføringen 
0 i m3/s. Nederst er vist de registrerede 
vandstande H.

I vandstandsoptegningen er desuden 
vist en såkaldt grødekurve (styrelinie), 
der angiver vandstanden, som den ville 
have været, hvis vandføringen havde væ
ret konstant 2000 l/s (typisk sommer
vandføring).

Grødekurven er således et mål for de 
af grøde forårsagede vandstandsændrin
ger. Grødekurven er fastlagt ved hjælp 
af de vandføringsmålinger, som jævnligt 
foretages på målestationen (mærket med 
M på grødekurven), samt oplysninger 
om grødeskæringer m.m.

Grødekurven fortæller altså noget om, 
hvorledes vandstanden ville have været, 
hvis vandføringen havde varieret om
kring en mere normal sommervandfø
ring på 2000 l/s.

At vandstandene efter 10. juni ligger 
langt over grødekurven viser, at vandfø
ringen har været betydeligt over det nor
male niveau.

Det fremgår af fig. 1, at der fra den 1. 
juni til 15. juni sker en kraftig vand
standsøgning fra ca. 45 cm til ca. 90 cm.

Denne øgning skyldes stort set opstuv
ning som følge af grødevækst nedstrøms 
stationen, idet vandføringsniveauet er no
genlunde konstant omkring 2100-2300 
l/s.

Fra 15. juni sker en kraftig forøgelse 
af vandføringen fra ca. 2300 l/s til ca. 
4000 l/s den 20. juni som følge af de sto
re nedbørsmængder. I samme periode 
skæres der grøde, således at vandløbet 
må antages at være nogenlunde grødefrit 
efter 20. juni, jfr. den lave beliggenhed af 
grødekurven.

Q M3/S 5.0 
4 - .  0  

3-0 

Z . 0 - 

1.0 
0

B/LAG 2.

MAJ" I JXJN ÅjgI I

OBSERVERET VANDSTAND

4ug> i
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Nørreden i efteråret - godt og vel bredfyldt ved Vejrumbro.

Alligevel er vandstanden den 20. juni 
øget til knap 100 cm. De høje vandstan
de efter 15. juni skyldes således ikke så 
meget grøde som de store vandføringer 
efter 15. juni.

Også de ekstreme vandstande omkring
1. juli skyldes store vandføringer (om
kring 4500 l/s), idet vandløbet stadig er 
nogenlunde grødefrit.

For at belyse disse forhold nærmere er 
på figur 2 optegnet de vandstande, som 
der ville have været, hvis grøden kon
stant havde ligget på et lavt niveau. Som 
grødeniveau er valgt niveauet den 20. 
juni efter grødeskæringen.

Det fremgår heraf, at vandstandene i 
perioden 1.-19. juni ville have været be
tydeligt lavere, men at de høje vandstan
de efter 20. juni ville have været uændre
de.

Sammenligning med tidligere år
Grødekurven på fig. 1 er yderst velegnet

til sammenligning med tilsvarende grøde
kurver fra tidligere år, idet de refererer 
til en konstant vandføring Q = 2000 l/s. 
En sammenligning med tidligere år giver 
som resultat, at grødens udvikling i 1980 
ikke kan betegnes som usædvanlig.

Derimod var vandføringen i 1980 me
get usædvanlig. Den hidtil højeste døgn
middel vandføring i juni måned siden 
stationens oprettelse i 1917 var 3870 l/s 
i juni 1929. I juni 1980 var den maximale 
døgnmiddel 4460 l/s, d.v.s. ca. 600 l/s 
højere.

Tilsvarende var den hidtil højeste juli
månedsmiddel på 3180 l/s, og den maxi
male døgnmiddel var 3750 i juli 1927. I 
juli 1980 var de tilsvarende værdier 3600 
l/s og 4500 l/s.

Vandføringerne i juni og juli 1980 var 
således ekstreme og de højeste i statio
nens driftsperiode siden 1917.
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Hedeselskabets nye skurvogn der rummer flere praktiske fordele.

Hedeselskabets
nye
skurvogn

Hedeselskabets Skovbrugsafdeling har ud
viklet en ny type skurvogn i samarbejde 
med P. Chr. Hansen, Hårslev på Fyn, og 
har nu eneforhandlingen af den.

Der er det specielle ved skurvognen, at 
det er muligt at hægte den på biler med en 
egenvægt ned til 700 kg og transportere den 
med en hastighed op til 70 km/timen.

Skurvognen opfylder de krav, der stilles 
ifølge skovbrugets overenskomst. Den er 
beregnet til at rumme 2 mand og har des
uden et aflukke til redskaber, hvor der også 
er plads til reparation af motorsave. Vognen 
kan opvarmes ved hjælp af gas, og strøm 
til belysning fås fra batteriet i en bil.

Fordelen ved den lette skurvognstype er, 
at skovarbejderen kan koble den efter sin 
vogn og tage den med til næste arbejdssted. 
Og han kan tage den med hjem i week-en- 
den, hvorved ofte forekommende hærværk 
på skurvogne i skoven undgås.

Vognen kan leveres med både enkelt og 
dobbelt akselsæt, og prisen er da henholds
vis 18.000 og 21.000 kr.

40 år ved Hedeselskabet
Følgende medarbejdere har nævnte dato
været ansat ved Hedeselskabet i 40 år.

8. januar: Distriktsfuldmægtig L. Bomholt 
Jacobsen, Viborg.

1. april: Inspektør Gunnar H. Sørensen, 
Kolding.

1. april: Arbejdsleder Richard Madsen, 
Hallundbæk, Blåhøj.

19. april: Fuldmægtig Willy Harbo, Vi
borg.

1. maj: Skovfoged K. Knudsen Pedersen, 
Hurup.

12. maj: Distriktsfuldmægtig O. J. Rasmus
sen, Videbæk.

9. juni: Konstruktør Paul Nielsen, Viborg.
15. juni: Overkonstruktør Erling Th. Pe

tersen, Viborg.
15. august: Distriktschef Johs. Krog-Møl

ler, Rønde.
1. november: Konstruktør A. Søndergaard, 

0. Jølby.
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Nedsivning 
af spildevand
Det er vigtigt at fastholde 
grundvandets kvalitet

Af konsulent
John R. Mortensen,
Hedeselskabet

Ved afledningen af spildevand fra enkelte 
ejendomme i områder med spredt bebyg
gelse har man, hvor fælles kloak- og ren
seanlæg ikke forefindes, i de fleste for
hold valget mellem følgende recipienter:

Ved Thomson-over fald måles spil de vands- 
mængden fra Frederiks.

n
r

/

1. Direkte afledning til overfladerecipient 
f.eks. vandløb.

2. Spredning på jordoverfladen.
3. Opsamling i lukkede samletanke.
4. Nedsivning.

Afledning af spildevand ved nedsivning 
vil ofte være den billigste og mest hen
sigtsmæssige måde for ejendomme, der 
ligger uden for samlet bebyggelse. De 
bedste muligheder for at anvende nedsiv
ningsanlæg findes på de sandblandede 
jordtyper.

Det lovmæssige grundlag  for afledning 
af spildevand til jord findes i miljøbeskyt
telsesloven. I henhold til denne lov er der 
udarbejdet en redegørelse, der giver nær
mere retningslinier for afledning af spilde
vand til jorden (Bekendtgørelse om afled
ning af spildevand til jorden af 15. april 
1980). Formålet med disse regler for ned
sivning er at sikre overfladevandets og 
specielt grundvandets kvalitet.

Bekendtgørelsen angiver hvilke spilde- 
vandssager, der hører under hhv. kommu
nalbestyrelsens-, amtsrådets eller miljø
styrelsens ressort. Her angives de afstands
krav m.v., der skal overholdes, for at der 
kan gives tilladelse til etablering af ned
sivningsanlæg. Tidligere skulle sivedræn 
ligge mindst 2,5 m over højeste grund
vandstand, men dette er i den seneste re
degørelse ændret til, at nedsivningsanlæg
get „så vidt muligt ligger 2,5 m og mindst 
1 m over højeste grundvandstand“. Denne 
lempelse betyder, at flere ejendomme end 
tidligere får mulighed for at løse spilde- 
vandsproblemer ved hjælp af nedsivning. 
Intet anlæg kan etableres, før myndighe
dernes godkendelse foreligger.

*

Kommunalbestyrelsen, i hver enkelt kom
mune, er iflg, miljøbeskyttelsesloven på-

10
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Nedsivningsbassin under opfyldning.

lagt at udarbejde en samlet spildevands
plan for kommunen. Vandplanlægningen, 
der i de seneste år er foretaget i de enkel
te amtskommuner, har tilvejebragt bety
deligt materiale om lokale hydrogeologi
ske forhold. Under udarbejdelsen af spil
devandsplaner og ved vandplanlægningen 
iøvrigt er problematikken omkring ned
sivningsanlæg blevet yderligere aktualise
ret.

De faktorer, der har indflydelse på ned
sivningen af spildevand og forholdene 
omkring spildevandudbredelsen m.v., er 
søgt belyst ved undersøgelser udført på 
anmodning fra miljøstyrelsen. Hedesel
skabet har her ydet bidrag bl.a. ved un
dersøgelserne: „Nedsivning af husspilde- 
vand i bassinanlæg ved Frederiks44 og 
„Nedsivning af husspildevand gennem si- 
vedræn44. Undersøgelsen over nedsivning 
af husspildevand gennem sivedræn viste

bl.a., at en afstand på 1-1,5 m fra sive
dræn til grundvandsspejl eller en opholds
tid på 2-3 uger synes at give en omtrent 
fuldstændig fjernelse af nedbrydeligt orga
nisk stof og tilfredsstillende nitrifikation.

For at bedømme om et areal er egnet 
til nedsivning af spildevand, er det nød
vendigt at undersøge nedsivningsbetingel
serne i området nærmere. Formålet med 
en undersøgelse er at få et mere detal
jeret billede af de miljømæssige-, tekniske- 
og økonomiske konsekvenser af nedsiv
ningen.

*

Hedeselskabet udfører efter anmodning 
forundersøgelser med henblik på etable
ring af nedsivningsanlæg. Undersøgelser
ne kan deles i følgende punkter:

1. Påvirkning af indvindeligt grundvand;
hydrogeologiske undersøgelser.

11



2. Nedsivningsanlæggets funktionsmulig- 
heder.

3. Tekniske- og økonomiske forhold.

Den tekniske- og økonomiske mulighed 
for etablering af nedsivningsanlæg kan der 
ikke siges noget generelt om, da en vurde
ring er meget afhængig af de praktiske 
forhold, f.eks. spildevandstype og -mæng
de, nedsivningsanlægs placering i forhold 
til bysamfund m.v.

For at vurdere om de indvindelige 
grundvandsressourcer forurenes ved ned
sivningen, skal der udføres hydrogeologi
ske undersøgelser. Sigtet med disse under
søgelser er at klarlægge a) grundvand- 
spejlets- og terrænets højdeforhold, b) 
jordbundsforhold herunder jordlagenes 
permeabilitet dvs. gennem trængelighed for

Nedsætning af filterrør til udtagning af 
grund vands prøver.

mm
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vand og c) grundvandets bevægelsesret
ning og hastighed.

Ved bestemmelse af grundvandets be
vægelsesretning og -hastighed kan man få 
et overblik over spildevandets bevægelse 
mod recipienten f.eks. vandløb eller havet 
i kystnære områder. Undersøgelsen giver 
desuden et grundlag for at skønne over 
spildevandets spredning i området og vur
dere, om eventuelle vandforsyningsborin
ger berøres af spildevandsnedsivningen.

Nedsivningsanlæggets funktion bestem
mes af jordbundsforhold, afstand fra ter
tsen til grundvandspejl, forbehandling af 
spildevandet og dimensioneringsgrundla
get. Dansk Ingeniørforening har udarbej
det normer for primitive afløbsanlæg her
under nedsivningsanlæg (Dansk Ingeniør
forening NP-137-N, 1977). Nedsivnings
anlægget dimensioneres på basis af disse 
normer, og når spildevandets sammensæt
ning og mængde kendes, kan det nødven
dige arealkrav til nedsivning beregnes.

I områder med højtstående grundvand, 
f.eks. i sommerhusområder hvor grund
vandet ligger 60-80 cm under terræn, vil 
det ofte være nødvendigt at foretage en 
grundvandssænkning ved hjælp af dræ
ning for at opfylde kravene om en god 
rensning af spildevandet fra sivedræn og 
-brønde.

Rensningseffekten er afhængig af spil
devandets sammensætning, jordtype, luft
skifte i jorden og spildevandets opholds
tid i jord og grundvand før udløb i reci
pienten.

*

I Danmark er ca. 98 pct. af al vandforsy
ning baseret på indvinding af grundvand. 
Det overordnede hensyn til grundvandets 
kvalitet, ved bedømmelse af mulighederne 
for nedsivning af spildevand, er vigtigt at 
fastholde.

12
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Nedsivningshassin under udtørring.

Kan et nedsivningsanlæg indpasses i 
kommunens spildevandsplan og amtets 
vandplanlægning, vil nedsivning ofte være 
den billigste og mest hensigtsmæssige me
tode til løsning af spildevandsproblcmet i 
områder med spredt bebyggelse.

Ansøgning om etablering af nedsivnings

anlæg skal fremsendes til kommunalbe
styrelsen. Hvis det er amtsrådet eller mil
jøstyrelsen, der er tilladelsesmyndighed, 
videresendes sagen til amtsrådet eller mil
jøstyrelsen med kommunalbestyrelsens 
indstilling.

J. Svendler Nielsen

Afdelingsleder
Det danske Hedeselskab i Viborg har fra 
1. januar ansat cand. oecon. J. Svendler 
Nielsen som afdelingsleder for den nyop
rettede organistionssektion i administra
tionsafdelingen.

J. Svendler Nielsen kommer fra en stil
ling som økonomisekretær i Dansk Ost 
A.m.b.a. i Århus.

Informeret i luften
I Hedeselskabets Tidsskrift nr. 6 1980 var et 
uddrag af SASs engelsksprogede magasin 
Scanorama, hvori der gives et lille rids af 
Hedeselskabets aktiviteter - især udlands- 
virksomheden.

Skribenten viderefører Hedeselskabets 
gamle motto, at hvad udad tabes skal indad 
vindes, idet han skriver, at hvad danskerne 
har genvundet hjemme, det finder nu kø
bere ude.

En dansker fra Nordsjælland, som åben
bart ikke havde observeret Hedeselskabets 
over 100-årige virksomhed på landjorden, 
skrev forleden efter yderligere information 
og anførte, at han havde læst om selskabet 
under en flyverejse med SAS!
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Markvandingens 
indvirkning 
på åløb og opland
Undersøgelse af landbrugs
vandings hydrologiske følger 
i oplandet til Karup å 
opstrøms for Hagebro

Af civilingeniør 
Søren Carsten Nielsen, 
Hedeselskabets Hydrometriske 
Undersøgelser

Siden de tørre somre i 1975 og 76 har inter
essen for etablering af markvandingsanlæg 
været meget stor, især i hedeslette-områder, 
hvor den plantetilgængelige vandmængde 
er lille.

Vand er en begrænsende faktor for plan
teproduktionen, og med mulighed for van
ding kan produktionen stabiliseres.

Da de disponible vandressourcer er be
grænsede og forskellige hensyn må afvejes 
ved uddeling af indvindingstilladelser, er 
der hos de administrative myndigheder op
stået et behov for en mere dybtgående un
dersøgelse af landbrugsvandingens konse
kvenser for vandløbenes vandføring og 
grundvandsniveauet (de hydrologiske kon
sekvenser).

På dette grundlag har Miljøstyrelsen, Vi
borg, Ringkøbing og Århus amtsråd iværk
sat en undersøgelse i oplandet til Karup å.

For den praktiske gennemførelse står 
Hydrometriske Undersøgelser, Hedeselska
bet og Danmarks Geologiske Undersøgel-

Med universal-fly gel forsynet med propel, 
omdrejningstæller og stopur måles afstrøm
ningen i Karup å.



ser. Til bestemmelse af de vandholdende 
egenskaber i den øverste meter af jorden i 
oplandet er landbrugsministeriets Areal
datakontor blevet knyttet til undersøgelsen.

Model af clct hydrologiske kredsløb 
Opgaven løses ved opbygning af en hydro
logisk model, d.v.s. et beregningssystem, der 
ved hjælp af EDB „efterligner11 det hydro
logiske kredsløb (vandets vej fra det falder 
som regn og derpå fordamper fra planter 
og overflader eller siver ned til grundvandet 
og siden ud i vandløbet).

Modellen består af en overfladedel og en 
grundvandsdel. Overfladedelen beregner 
den lodrette vandbevægelse fra terræn til 
grundvandspejlet, hvorefter grundvandsde
len beregner den vandrette vandbevægelse 
fra grundvandsreservoiret til vandløbene.

Som kontrol på beregningerne haves 
vandføringen samt målinger af vandindhol
det i jordens øverste meter og pejlinger af 
grundvandstanden.

I første omgang tilpasses modellen de 
naturlige forhold. Der foreligger et omfat
tende datamateriale fra tiåret 1967-76, 
hvoraf de første 6 år kan anses for at være 
ret upåvirket af markvanding.

En model, der kun kan efterligne natur
lige forhold, er ikke særlig interessant ud 
fra et administrativt synspunkt. En sådan 
kan kun anvendes til en konservativ kon
trol af vandindvindingens konsekvenser, 
idet man kan give et stort antal vandings
tilladelser og holde vandføringen under ob
servation. Derpå kan man køre modellen 
for samme periode og sammenligne den 
målte og beregnede vandføring for derved 
at få konsekvenserne fastlagt.

Til modellen knyttes derfor rutiner, der 
giver mulighed for forudberegning af men
neskelige indgreb som f.eks. oppumpning 
til markvanding eller almindelig vandforsy
ning.

Modellens opbygning 
og anvendelse
I modellens overfladedel indgår en bereg
ning af vandindholdet i planternes rodzone. 
Ved fastlæggelse af en vandingsstrategi, der 
indeholder vandingssæson, millimeter vand

pr. vanding, hvilke afgrøder der vandes 
(græs, korn eller rodfrugt), samt ved hvilket 
vandindhold i rodzonen vandingen skal på
begyndes, beregnes vandingsbehovet. Ved 
flere modelkørsler kan vandingsbehovet be
regnes for forskellige strategier.

Samtidig med bestemmelsen af vandings
behovet beregner modellen fordampning og 
nedsivning af vand til grundvandsmagasi
net for en situation, hvor der vandes.

1 grundvandsdelen indregnes vandings
mængderne som oppumpning, og den re
sulterende vandføring i vandløbet beregnes.

På denne måde opnås mulighed for for
udberegning af mulige indgrebs konsekven
ser.

M o del u db ygn in g
1 forbindelse med undersøgelsen er det 
planlagt at udbygge det ovenfor beskrevne 
system med en model, der foretager bereg
ning af vandløbspåvirkning fra en enkelt 
markvandingsboring uden kørsel af model
len for hele oplandet. Dette giver yderligere 
administrative fordele og er af modeltekni
ske årsager påkrævet for boringer, der lig
ger tæt ved vandløbet. 1 en senere artikel i 
tidsskriftet vil dette blive taget op.

Orientering 
om læplantning
For at styrke kontakten med læplantnings- 
laugene har Fællesudvalget for Læplant
ning og Hedeselskabets Læplantningsarbej
der besluttet efter hvert møde i Fællesud
valget at udsende et lille skrift til laugene 
med oplysning om aktuelle forhold vedrø
rende læplantning.

I det første nummer meddeles, at Fælles
udvalget i december mødtes med Skattedi
rektoratet for at få en afklaring på den 
uens behandling, der er i de forskellige 
kommuner for fradragsmuligheden ved 
etablering af læhegn.

Desuden oplyses om priser for og priori
tering af plantning af 815 km læhegn i næ
ste sæson.
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Mange forsøg 
på at indføje tjuren 
i den danske 
fauna

Af Poul Kr. Jørgensen, Vejen.
Tjurhane i flugt

I fyrreskovens tid - på overgangen mel
lem den ældre og den yngre stenalder - 
har tjuren uden tvivl været en almindelig 
fugl i Danmark. Der foreligger efterhån
den adskillige fund af tjurknogler i køk
kenmøddinger, men det ser også ud til, 
at tjuren er forsvundet fra Danmark et 
godt stykke tid før historisk tid. Denne 
fugls saga var dog dermed endnu ikke 
helt forbi i Danmark.

Den 14. december 1872 blev der set 
en tjurhøne i Rude skov ved Holte. Den
ne fugl er sikkert på et vist tidspunkt 
kommet til Danmark fra Sverige. - Der 
blev nu i de følgende år forsøgt med 
forskellige udsætninger af tjur - i visse 
egnede dele af Danmark.

Den første udsætning blev foretaget 
på Bornholm. Udsætningen fandt sted i 
november måned 1891 på foranledning 
af forstkandidat Horneman. Der var i 
Sverige indkøbt 2 haner og 4 høner, og 
de 6 fugle blev udsat på en åben plads i 
Almindingen. Fuglene syntes at befinde 
sig godt i den bornholmske natur. De 
formerede sig, så man under den 1. ver
denskrig kunne anslå det omtrentlige an
tal fugle til ca. 60 stk. Desværre forstod 
mange af de bornholmske jægere ikke at 
frede tilstrækkeligt om det nye vildt, man 
havde fået på øen, og i længden kunne 
bestanden ikke holde til en mere eller

mindre ukontrolleret jagt. I 1920 syntes
arten helt at være uddød på Bornholm.

*

I efteråret 1928 gjorde man imidlertid 
et nyt forsøg. Bornholms Jagtforening 
købte 6 haner og 6 høner. De 6 fugle 
blev afleveret til Poulsker Jagtforening, og 
de resterende fugle blev udsat i Almin
dingen skov. Af hensyn til fuglene her 
fik skovfoged Valdemar Seier fremskaf
fet 3000 tyttebærplanter fra Silkeborg- 
og Herning egnen. Fuglene blev de føl
gende år ofte observeret, men de fik 
næppe rigtig held til at yngle.

Nye forsøg blev gjort i begyndelsen af 
1950erne. Det lykkedes de to bornholm
ske jagtforeninger gennem Svenska Jå-

Skovfoged ved Hedeselskabet, K. 
Rasmussen, Bording, så tjur ved 
Hørbylunde i årene 1938-39, og han 
mindes det som noget imponerende, 
når den tunge fugl lettede under 
stor larm. Han mener, at urfugle og
så her parrede sig med tjur, og at 
det kan være en af årsagerne til ar
tens forsvinden. Rasmussen husker, 
at en skydeglad mand på egnen 
blev meldt til politiet, efter at han 
havde skudt en tjur, men at han und
gik tiltale, fordi tjuren ikke var nævnt 
i jagtloven.
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gareforbundet at fremskaffe et kuld tjur- 
kyllinger fra Sverige. Kyllingerne blev 
ved ankomsten til Bornholm hensat i en 
stor og god voliére, som man havde la
det indrette i nærheden af Almindingen. 
Fuglene kom dog ikke til at gå længe i 
de beskyttede omgivelser. Nogle af dem 
blev syge, og stedets jagtkonsulent anbe
falede at sætte de raske i frihed. Kun 
ganske få af de udsatte fugle levede i 
indtil et år. En af de sidste blev skudt, 
siddende på et hustag en sen aften.

Bornholm er dog ikke det eneste sted, 
hvor man har forsøgt at udsætte tjur i 
Danmark. På Løvenholm gods på Djurs
land blev der i begyndelsen af 1903 ud
sat 2 haner og 5 høner. På Løvenholm 
fandtes der dengang en ret god urfugle
bestand, og urhanerne parrede sig med 
tjurhønerne, I 1911 blev der således set 
en flok på 5 „rakkelhøns“. Rakkelhøn- 
sene er imidlertid golde. Bestanden på 
Løvenholm døde efterhånden også ud. 
I 1908 blev der på Klosterhedens skov
distrikt ved Lemvig udsat tjur — 8 i alt — 
men heller ikke her ville bestanden slå 
an.

* I

I Silkeborgskovene fik man langt bed
re resultater med nogle udsætninger. Der 
blev her i 1914 udsat 34 fugle, 17 i Sil
keborg Nordskov og 17 i Linå Vester
skov. En del af de omtalte områder var 
statsskov, og det var derfor muligt at fo
retage den fornødne fredning m.v. af de 
udsatte fugle. Fuglene formerede sig da 
også godt. Der blev gjort indtil flere re
defund af tjur på områderne allerede i 
1915. En rede fuld af æg blev bl. a. øde
lagt ved en lyngbrand på Sejs hede. Kgl. 
skovfoged Jenssen Tusch kunne i 1916 
berette om en rigtig ,,tjurleg“ i Nord
skoven, hvor en hane spillede, og mindst

4 høner indfandt sig for at lytte til mu
sikken.

Tjuren blev dog de nærmest følgende 
år mere og mere sjælden inden for ud
sætningsområderne. Nogen forundring 
vakte det derfor, da flere par pludselig 
dukkede op i 1930 på områder vest og 
syd for Silkeborg. Ynglefund kunne såle
des noteres følgende steder: Sønderskov 
1928, Silkeborg Vesterskov 1929, Rud- 
strup, Funder 1930, Gessø, Hørbylunde, 
Sepstrup 1931, Christianshede, Hampen, 
Hjøllund, Vrads 1934, Bryrup og Giud
sted plantage 1936. I 1938 ynglede der 
tjur følgende steder: Hampen, Hjøllund, 
Vrads, Bryrup og Fogstrup. I 1932 blev 
der også skudt en enkelt hane på Albæk 
hede ved Haunstrup vest for Herning. 
Stedet er beliggende ca. 45 km i luft
linie fra det i 1914 oprindelige udsæt
ningssted.

Der er ingen tvivl om, at egnen om
kring Silkeborg absolut er det sted i 
Danmark, hvor man har opnået de bed
ste resultater med udsætning af tjur. Be
standen holdt sig imidlertid kun til om-

Spillende tjurhane.
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kring 1940. I Herning museums zoologi
ske samling kan man i dag se en udstop
pet tjur, der stammer fra Silkeborg-eg- 
nen.

Endnu et område i Jylland blev for
søgt: Reservatet i Lille Vildmose. Der 
blev her i 1934 udsat 1 hane og 3 høner. 
Hanen blev imidlertid kort efter slået af 
en havørn.

*

På Sjælland forsøgte man udsætninger 
i 1921 og 1922. Udsætninger blev fore
taget i Tisvilde Hegn og i Asserbo Plan
tage. Der blev udsat 28 fugle i alt. Mest 
heldig var man i Asserbo. I 1927 blev 
der her set hele 2 kuld unge tjurer på 
hver 6 stk. Der fortælles også, at man 
her hvert år kunne høre tjuren spille i 
fyrreplantagerne. Efter 1930 synes fug
lene imidlertid at være borte for bestan
digt.

Bornholm er nu nok den del af lan
det, der kan byde på de bedst egnede 
biotoper til tjur. De bornholmske jægere 
har derfor så sent som i 1964 igen gjort 
et forsøg. Der blev dette år indkøbt 35 
fugle i Sverige, og de blev i august 1964 
sendt til Bornholm, hvor de først blev 
indsat i voliérer, hvorfra de så skulle ud
sættes. De 7 fugle var døde efter tran
sporten, og dødsfaldene blandt fuglene 
fortsatte desværre. Dødsårsagen var i 
flere tilfælde coccidiose, og nogle fugle 
var endvidere befængt med blindtarms
orm. Sygdommene havde fuglene sand
synligvis allerede, da de blev hentet i 
Sverige. Her var de blevet opdrættet på 
to forskellige steder, og der var særlig 
stort svind i det ene hold. Det hele var 
fra starten ikke nogen succes, og man 
blev hurtigt klar over, at en udsætning 
af de importerede fugle var og blev en 
håbløs affære.
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Der var nu kun en halv snes fugle til
bage af de oprindeligt 35. De resterende 
fugle sendte man så til to opdrættere af 
vildfugle i Jylland. Her håbede man, at 
man ad den vej kunne skaffe tjur til ud
sætning, men også disse forhåbninger 
brast så fuldstændigt. Opdrættet ville 
slet ikke lykkes, heller ikke selv om man 
i 1969 supplerede med indkøbte fugle. 
I efteråret 1970 var der kun en gammel 
hane tilbage - som eneste repræsentant 
for forsøget, og jagtkonsulent Erik Mey
er mener, at denne ene hane efterhån
den stod jægerne i et beløb af størrelsen 
15.000-20.000 kr.

Er tjurens saga dermed forbi i Dan
mark? Det er en realitet, at alle de man
ge indtil nu gjorte forsøg forblev mere 
eller mindre resultatløse.

Svenske undersøgelser tyder på, at det 
danske klima ikke længere kan honore
re tjurens krav. Tjuren er endvidere en 
stor fugl, og en sådan finder ikke de 
bedste betingelser i et lille og tæt befol
ket land. Tjuren er også meget speciali
seret i sit fødevalg og kræver ganske 
særlige biotoper, krav som Danmark i 
vor tid har svært ved at opfylde.
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Laboratoriet 
ind i ny struktur

På Hedeselskabets bestyrelsesmøde den 5. 
januar blev det besluttet at henlægge sel
skabets laboratorium under Grundforbed
ringsafdelingen. Denne omfatter herefter 
afdelings- og distriktskontorer. Forsøgs
virksomheden, Hydrometriske Undersøgel
ser og laboratoriet. Chefen for Grundfor
bedringsafdelingen er civilingeniør Niels 
Venov, Viborg.

Formålet med sammenlægningen er at 
styrke og udbygge samarbejdet mellem af
delingerne, der udfører arbejde med samme 
sigte og formål.

Den konstituerede forstander for For
søgsvirksomheden, cand. agro. Viggo Lar
sen MS, vil fra 1. februar blive udnævnt til 
chef for laboratoriet.

Chefen for Forsøgsvirksomheden, lie. 
agro. S. Elsnab Olesen, har for tiden orlov, 
men vender til sommer tilbage til virksom
heden fra et professorat i Thailand.
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FOA-meddelelser

FAO har 2800 projekter i gang i 128 lande, 
og i 1979 havde disse investeringer en værdi 
af ca. 1,2 milliarder kr. - Med 6300 ansatte 
er FAO De forenede Nationers største spe
cialiserede afdeling.
■ Antallet af kritisk underernærede menne
sker i udviklingslandene øgedes fra 360 mil
lioner i 1969-71 til 420 mill, i 1974-75 og re
præsenterede 22 pct. af befolkningen i disse 
lande.
■ 1 1970’erne havde fødevareproduktionen i 
udviklingslandene besvær med at holde trit 
med befolkningstilvæksten, idet fødevare
produktionen i gennemsnit pr. person kun 
steg med 0,7 pct. 1 f.eks. Sydamerika øgedes 
den med 0,8 pct., mens den i Afrika faldt 
med 1,3 pct.
■ Udviklingslandenes fødevareimport steg 
drastisk i 1970’erne. Fra 1970-80 steg korn
importen fra 40 mill, til 84 mill. tons. I 1978 
var udgiften 14 milliarder dollars, og hvis 
tempoet fortsætter, vil kornimporten over de 
kommende to 1 O-år fordobles.
■ Verdens fødevarebeholdninger er uens 
fordelt, og udviklingslandene med den stør
ste befolkning har kun en tredjedel af dem. 
Nordamerika råder over 39 pct., Vesteuropa 
10 pct., Østlandene + Sovjet 8 pct. og 
„Oceania” og Japan 7 pct.
■ I Afrika overfører tsetse-fluen sygdom til 
kvæget på et areal af 10 mill. km2. FAO 
anslår, at 7 mill, km2 beliggende i tropisk 
klima kan opdyrkes og give foder til 120 
mill. stk. kvæg, hvis den flueoverførte syg
dom (trypanosomiasis) bringes under kon
trol.
■ For 90 udviklingslande gælder det, når 
Kina undtages, at den landbrugsmæssige 
produktion ved effektiv indsats kan forøges 
med 3,8 pct./år frem til år 2000, ved at 200 
mill, ha uopdyrket jord bringes under kul-

Studerende fra teknisk skole i Frederiks
havn, hvor der uddannes miljøteknikere, i 
felten.
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tur, og at kunstgødningstilførslen stiger fra 
19 mill, tons i 1980 til 94 mill, tons i år 
2000.

■ For at nå det nævnte mål skal landbrugs
investeringerne i disse lande være bragt op 
på 107 milliarder dollars årligt ved år 2000, 
og langt større tilskud fra de rige lande vil 
være påkrævet for at hæve produktiviteten 
i udviklingslandenes landbrug. Den nuvæ
rende hjælp på 5 milliarder dollars skal hæ
ves til 13 milliarder i 1990 og til 17 milliar
der dollars ved århundredets slutning, anfø
rer FAO.

Læhegn
i Ringkøbing amt
Ved årsmødet i læplantningsregionen, der 
stort set dækker Ringkøbing amt, oplyste 
formanden Kr. Skov Olesen, Hammerum, 
at der i sidste sæson var plantet 340 km 
3-rækkede løvtræhegn med godt 1,1 mill, 
planter, og at der i indeværende sæson 
plantes ca. 230 km.

Amtet havde støttet den kollektive læ
plantning med 90.000 kr., og nogle kom
muner havde ydet 43.750 kr. Seks plant
ningsforeninger fik med tilskud udleveret 
231.211 planter.

Træer i byen
148 sider, 240 sort/hvide fotos, 122 kr.
Af Willy F. Hansen

En original nyskabelse kalder dendrolog, 
lektor Søren Ødum bogen Træer i Byen, 
hvori Willy F. Hansen skildrer træers sam
liv med bymennesket.

Han har i mange år virket som kommu
nal gartner i København, og en stor del af 
hans arbejde har paradoksalt nok været at 
fælde, udtynde og beskære. Deri er han 
blevet ekspert, og han kan i bogen anvise 
ni måder, hvorpå store træer gøres mindre. 
Bogen er også i høj grad en herlig billed
bog med usædvanligt informative billed
tekster.

Danmarks Natur
Bind 7: Hede, overdrev og eng -
3. reviderede udgave
432 sider, illustreret med bl.a.
13 farveplancher, 162,50 kr.

Bind 7 af Danmarks Natur omfatter i før
ste række heden, som længe var den typiske 
nord- og vestjyske naturform.

Gennem tiderne var heden genstand for 
udnyttelse, men det var først i sidste halv
del af 1800-årene, at afgørende kultivering 
satte ind. Omkring 1822 var 26 pct. af Jyl
land dækket af hede - i 1961 kun ca. 5 
pct.

I afsnittet Hedens Historie får Hedesel
skabet en fyldig omtale i forbindelse med 
hedens opdyrkning og beplantning. - Over 
andre 165 sider skildres særdeles fænglende 
hedens plante- og dyreliv.

Professor, dr. phil. August Mentz hen
vises der ofte til i afsnittene Engene. Han 
skrev sin disputats De danske mosers re
cente vegetation, mens han var ansat ved 
Det danske Hedeselskab.

Alheden
Frederiks Sogns Historie, 2. udgave 
Af Vald. Andersen

Første udgave af Alheden, skrevet af den 
kendte lokalhistoriker Vald, Andersen, 
Vejen, udkom for 27 år siden. Den blev vel 
modtaget og ikke mindst af de tyske kolo
nisters efterkommere, hvorfor bogen har 
været udsolgt i mange år. Da der stadig er 
interesse for bogen, er den nu blevet gen
optrykt i et begrænset oplag.

Lige så spredte de skriftlige kilder om 
Frederiksegnen er før 1760, da 100 tyske 
kolonist-familier ankom til Alheden, lige 
så rigelige er de blevet siden. Og bearbejdet 
og samlet i bogen Alheden bliver det et 
spændende og særpræget afsnit af vor hi
storie.

Årsmøde 18.-19. maj
Hedeselskabets årsmøde 1981 holdes i Vi
borg 18.-19. maj.
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.PINDSTRUP
haveprogram

- Her er ALLE produkterne som 
anvendes i HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

c i <

I I

Drænrør
2"-8"-SAMT G REN RØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464Galten .Telefon06-943029

<rLDjjv Skovredskaber 
- bare bedre...

Kt \ ~

%

Kædesave
Traktorspil
Kløvemaskiner
Rydningssave
Sikkerhedsudstyr
Termotøj
Regntøj
Reservedele rn. m.

JOBUApS

Vor salgs- og servicevogn samt 
værksted står altid til Deres rådighed

Skov- og 
Sikkerhedsudstyr
Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 77 26 04

Gave-idé:

Giv Deres 
bekendte et 
abonnement på 
Hedeselskabets 
Tidsskrift

Importør:
Fa. R. K E J L S T R U P
7362 Hampen . Tlf. 05 - 77 51 16

SANDVIK
traktorspil
med eller uden radio
manøvrering. Det mest 
udbredte og afprøvede 
skovspil på det danske 
marked.

Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinleverandør.



P V C - D R Æ N R Ø R  - altid på lager

> war,
mm

<r.-.

Leveres nøgne eller omviklet med filter af fibertex, ko
kos eller halm.
Føres i alle størrelser fra 50-200 mm.

N Y R U P  P L A S T R Ø R  A / S
4380 Nyrup - Tlf. (03) 60 31 00

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig 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.

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Klostermarken, postboks 110 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

HAFNIA
HAAND I HAAND

D R Æ N R E N S N I N G Spufing 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 246.



Traryd filen 
giver bedre 
skær på 
motorsaven
Traryd er spiralhugne 
kædesavfile fremstillet 
af svensk kvalitetsstål.
Det nye Traryd filhånd
tag passer til alle stør
relser rundfile. Udskift
ning sker hurtigt og 
nemt.

Traryd fås hos motor
savsforhandlerne, 
skovværktøjsfirmaer 
m.fl.

H.P. Vangskov ApS
Aldersrogade 6B • 2100 Kobenhavn O 
Telefon 01-18 3811

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

Gå i PRIVATbanken og få del i en 

moderne banks fordele og service

former.

W PRIVATbanken
Mathiasgade 15

Indenbys afdelinger:
Vestervangsvej 10 
Asmildvej 2, Overlund

Udenbys afdelinger:
Bjerringbro, Skals og Hald Ege

A/S Grindsted
Imprægnerings-
anstalt

er køber af nåletræ 

til master i alle 

størrelser fra 

7,7 m, 16 cm top.

Kontant
afregning

7200 Grindsted 

telf. (05) 32 08 55

Frøavlscentret

H U N S B A L L E
Telefon Holstebro (07) 42 05 33

Frøavl og frøhandel

Flagstænger

i alle længder - 
olfebehandlet 
eller trykimpræg
neret, forsynet 
med knop og 
klamp. Vi har 
også egestotter 
og beslag til 
flagstænger. 
Rekvirér bro- 
chure med 
priser.

lEDESEILSKABET
7330 BRANDE 

TLF.(07> 181088



København: 01-70 8090 
Århus: 06-131611 
Odense: 09-158030

H E D E S E L S K A B E T S
P L A N T E S K O L E R

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 87 15 00 

Afdelinger:
Tvilum, Skodborg, Guldager, Brøndlundgård, Studsgård.

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

ol
bTRUERq »f": ,

Kongenshus
hotel
byder gæster velkommen 
med godt kokken, 
moderne restaurant og 
hyggelige værelser.

Hotellet og heden egner 
sig fortræffeligt til 
week-end-ophold.

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

Ringkøbing Cementvarefabrik - Tlf. (07) 32 16 00 A/S N. SKYTTE

SPAREKASSEN
Midtjylland

Daugbjerg. 8800 Viborg 
Tlf. (07) 54 81 25

DANREGN
SPECIALFIRMA ■ FORLANG TILBUD
BRANDE* TLF. 0718 0755’

H E D E S E L S K A B E T S  L A B O R A T O R I U M
Klostermarken . 8800 Viborg . Telefon (06) 62 6111

f;;i ' ‘ ■ ; ’ 
: ,

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.
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Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby
betonvara-industri, telefon (OB) 17 1055

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

Hjøllund, 7362 Hampen . Tlf. (06) 86 91 00

11

Beton ApS

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

7500 Holstebro Tlf. (07) 42 31 33

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S
Sønder-Vissing, 8740 Brædstrup. Tlf. (05) 75 40 53

Skovplanter i gode provenienser 
samt planter til rekreative formål m. v.

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
forvanskelig dræning

Dansk Porosit A/S
Telefon (06) 27 50 00 
Mich. Anchersvej 27 

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt:

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

P E T E R S E N  &  
P E D E R S E N

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
B A N K

-  kun et  smut fra  Dem

LHAMMERICH&CO
GRBNNEGAOE57-8000ÅRHUSC

TELEFON (06) 127155

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift



Postbesørget avis

Dine træer krones 
medNPK!
Forsøg har vist at NPK 23-3-7 med v 
magnesium, kobber og bor har 
givet de bedste resultater, når det 
gælder skovgødskning.
Næringsstofindholdet gør denne 
type gødning særligt velegnet til P" 
brug i såvel pynteg rønt bevoksning 
ger som til nåletræsarealer for c* 
større vedproduktion. qP,
Tal med din forhandler og af
tal, hvornår og hvordan, du vil 
have din NPK 23-3-7. Du kan 
få den leveret på paller, i 
600 kg storsæk eller som 
løsvare.

NPK 23-3-7
-skovens bedste gødning.

](((f Norsk Hydro
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