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Afvandings
pumper
FABRIKATION OG SALG AF 
CFN PROPELPUMPER

• 11 størrelser med ydelser 
fra 5-500 l/sec.

• Modulopbyggede pumper
• Kort leveringstid
• Minimalt driftstop ved service
• 50 års erfaring i afvandingsanlæg
• Vi reparerer alle typer og fabrikater 

afvandingspumper
• Indhent venligst tilbud
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C. F Nielsens 
Maskinfabrik

v Gorm Nielsen 
Grundlagt .1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

SPALTER og PVC dræn-
BLOKKE og landbrugsrør
til landbrugsbyggeri i alle størrelser lagerføres

□HARME iHMmoMMMSlilSi
7500 HOLSTEBRO - TLF.07/423133

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S

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
BANK

- kun et smut fra Dem

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

Meld flytning til 

Hedeselskabets 

hovedkontor

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.

toMKVÅNBING
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE- TLF. 07180755*



med indbygget
EIA fældejern

O styrke og
præcision
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© Rullesaks. To værktøj i eet. Vendekrog og saks 
Skede kan tås. Best. nr. E 454

©Plantebor model »Grønris«. Best. nr. E 420 
© Klup, let model, skede kan fås. Best. nr. 21 082 
©Originalt selvoprullende ElA-båndmål 15 m, med 

patenteret udløsningskrog. Best. nr 21 200 
©Fældejern med vendekrog, kraftig model.

Best. nr. E312. Fås også i letmetal, vejer det 
halve. Best.nr. 21090 A

ElA-fældejerns princip er enkelt og genialt: med nogle 
lette pumpetag presser du automatisk kilen ind I sav
sporet med både styrke og præcision. Men uden du 
selv behøver at anstrenge dig. Og træet falder nøjagtigt 
der hvor du ønsker det uden ubehagelige overra
skelser.
EIA mek. fældejern E 315 skåner ryggen!
Fås hos motorsavsforhandlere og skovværktøjsfirmaer,

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



VI ILØSER ALLE
AFVANDINGS-
PROBLEMER
Nyanlæg - reparationer at alJe 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.

• Vi loser alle afvandingsproblemer. en
ten det gælder nyopførte anlæg eller 
reparationer af bestående anlæg.

• Mere end 50 års erfaring i alt vedro
rende afvanding.

• Specialudstyr til reparation at afvan- 
dings-pumpeanlæg,

• Firehjulstrukne koretøjer med kran og 
specialudstyr.

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres

• Tilbud pa og opførelse af nyanlæg
overalt med ydelser fra 10 l/sek til 
5000 l/sek.

© I lYHEBUO IS
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 9813 16

De kan regne 
med os

ANDELSBANKEN

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

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-L. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull oriv. (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.



Skovmaskiner
til salg

Brugte
Jonsered-skovkraner
type Super Z, 
type EB og type EK.

Cranab-skovkraner,
type SK 4510, SK 5000,
hovedreparerede,
klar til brug, sælges billigt.

Friedrich Cetto Bremen 
gmbh U. Co

Brugt Gremo TT 12 C2,
klar til brug,

Postfach 1140
Hinterm Berg 18
D-2862 Worpswede
Vesttyskland

med Husqvarna Processor
SP 30 påmonteret.

Forskellige Timberjack- 
udslæbningstraktorer.

Sprøjte-sæsonen
står
for døren Hedeselskabets

Hedeselskabets
Handelskontor

Handelskontor tilbyder

Atrazin - 
Velpar
m. fl.

Telefon (06) 62 61 11, 
lokal 206 og 300

Indhent venligst tilbud på
Deres kemikalieforbrug



Vælg den 
rigtige
PARTNER
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PORTNER 
5000

tf

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

PARTNER 
P70

I H

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

PARTNER
P100

Saven til storskovning og i øv
rigt til virkeligt hårdt arbejde. 
Motoren er på 6 HK (DIN), Kan 
leveres med 30" sværd.

Forhandlere:
STORKØBENHAVN 
København: H.P. Vangskov ApS 
Aldersrogade 6B. Tlf. 01 18 38 11

SJÆLLAND
Helsinge: Haveudstyf 
v/Gemer Hansen, Fredgårds- 
vej 2. Tlf 02-29 42 85 
Herfølge: Leif Ebbe, Færovej 2.
Tlf 03-67 45 66 
Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen, 
Gadevang. Ilf 02-26 69 62 
Holme Olstrup: Vepa ApS 
loksværd. Tlf 03-76 22 82 
Mørkøv: T.P. Motorservice 
Skamstrupvej 79. Tlf. 03-4 7 59 32

Næstved: Dansk Skovkontor 
Postbox 1. Tlf. 03-80 01 10 
Slagelse: Kurt Holm 
Kalundborgvej 88. Tlf 03-52 65 60 
Værløse: Søivm; Skovservioe 
Kirke Værløsevej 42. tlf. 02-48 09 37 
LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen 
Halsted Tlf. 03-93 91 88 
Nykøbing F.: Vilh. Rasmussen 
Gåbensevej 70. Kraghave.
Tlf. 03-85 1 1 09 
JYLLAND
Hadsund: Hadsund Motor service 
Færgevej 4. Tlf. 08-57 37 30

Hampen: Firma R. Keilstrup.
Tlf. 05-77 51 16 
Horsens: Værktøjsmagasinet 
Hede Nielsensvej 2 
Tlf 05-62 62 11 
Jelling: Midtjysk Skovservice 
Lærkevej 1. Tlf 05-87 23 73 
Lemvig: Lemvig Landbrugscenter 
Kirkevang 2. Heldum.
Tlf. 07-82 37 30
Nr. Snede: Gun. Gregersen
Skovservice, Falkevej 4.
Til. 05-77 00 77 
Nørresundby: Skowærktøj ApS 
Thistedvej 100. Tlf. 08-1 7 27 33

Randers: Jydens Plæneklipper- 
Service, Århusvej 51.
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, Bøssemagervej 3.
Tlf. 06-62 53 74
Åbenrå: Sønderjysk Partner
Service, Løgumklostervej 121.
Tlf 04-62 46 70

FYN
Odense: Hansen & Knlsholm 
Skibhusvej 51. Tlf. 09*1 I 75 32 
Tranekær: Mek Poul Olsen 
Bygaden 74. Tullebølle.
Tlf 09-50 12 72 

BORNHOLM 
Rønne: Scooter-Centralen 
Vimmefskaftet 26.
Tlf. 03-95 21 76
Østermarie: Buskegård Skovmaleriel, 
v/Carl Martin Nielsen, Buskevej 8.
Tlf 03-97 04 34
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Store opgaver at løse 
efter november-stormen
Af direktør K. Sandahl Skov, Hedeselskabet

For landbruget blev 1981 et vanskeligt år med store nedbørs
mængder, der i lange perioder besværliggjorde eller hindrede 
markarbejdet.

Vandløb, grøfter og dræningsanlæg blev sat på en hård 
prøve. Ikke uventet måtte det konstateres, at mange af disse 
anlæg til afledning af overskudsnedbøren ikke kunne magte 
opgaven.

Under stormen den 24. november blev enorme vandmæng
der presset ind mod udsatte kyststrækninger navnlig i Vest
jylland. Selv om en egentlig naturkatastrofe blev undgået, 
skete der store skader på ejendomme og på digeanlæg.

Foran os ligger der mange jordforbedrings- og kulturtek
niske opgaver, der nødvendigvis skal løses for at beskytte 
lavt liggende områder og for at kunne drive et rationelt og 
højtydende jordbrug.

Stormen forårsagede også store ødelæggelser i plantagerne, 
specielt i et strøg fra Holstebro-Lemvig egnen over Himmer
land, Djursland til Nordsjælland.

Her forestår der en teknisk opgave med at få ryddet op i 
plantagerne og en opgave med at få det stormfældede træ af
sat på bedste måde. Det sidste kan ikke undgå at volde van
skeligheder i en tid med lav byggeaktivitet. Selv om det er 
ønskeligt, at råtræet oparbejdes på danske savværker, kan 
det forudses, at betydelige mængder må eksporteres.

Så snart den megen sne forsvinder, vil der blive sat ind 
med fuld kraft på skovning og udslæbning af det væltede 
træ. Hedeselskabets bestyrelse har godkendt en ekstraordi
nær bevilling på 3 mill. kr. til indkøb af supplerende entre
prenørmateriel.

Skovbrugsafdelingen regner med at kunne fuldføre opryd
ningsarbejdet på ca. 1 år ved hjælp af eget materiel og den 
kreds af private skoventreprenører, der er fast beskæftiget 
ved Hedeselskabet.

[ dette nummer af tidsskriftet bringes en række artikler om 
de skader og de problemer, der er en følge af stormfloden og 
stormfaldet den 24. november.



Hedeselskabet 
hårdt ramt 
af stormfaldet
Endnu uafklaret hvordan der 
findes afsætning for alt det 
stormfældede træ

Stormfaldet i danske skove i forbindelse 
med orkanen den 24. november i fjor er 
opgjort til 2,8 mill, m3 eller 300.000 m3 
flere end ved det hidtil værste fald i 1967.

For 14 år siden ramte stormfaldet især 
den sydlige del af landet. Novemberstor
men i fjor gik mest ud over de nordlige 
egne, særlig Midtjylland og Himmerland. 
- Af det samlede stormfald tegner øerne 
sig kun for en fjerdedel.

Det er opgjort, at stormfaldet i nåletræs
bevoksninger svarer til godt 2 års hugst, 
og da det er store træer, der er væltet,

drejer det sig antageligt om 4 års normal 
tømmerhugst for hele landet.

Hedeselskabets samlede hugst i admini
strerede og egne plantager var i 1981 ca. 
275.000 m3. Den 24. november væltede 
der i disse plantager ca. 350.000 m3. Heraf 
124.000 m3 i egne plantager.

Stormfaldet ramte især følgende distrik
ter: Himmerland 90.000 m3 (40.000 i egne 
plantager), Viborg 57.000 m3 (26.000), Sil
keborg 45.000 m3 (500), Herning 38.000 
m3 (27.000), Nykøbing M. 30.000 m3 
(3000) og Holstebro 20.000 m3 (7000).

Ved årsskiftet er det endnu uafklaret, 
hvordan og hvornår man finder afsætning 
for alt det stormfældede træ.

1 et kriseramt byggemarked er det be
grænset, hvor meget den danske træindu
stri kan aftage, og eksport eller vandlag
ring er derfor nærliggende muligheder.

Under alle omstændigheder vil de øgede 
opskovningsudgifter for det stormfældede 
træ og de mange knækkede træer - op til 
20 pct. - betyde væsentlige tab for skov
ejerne. hk

Navnlig store træer faldt for stormen — her en 100-årig, som er knækket ved roden.
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Virksunddæmning 
og Hjarbæk fjord
Uden dæmningen ville 1940 ha 
være blevet oversvømmet

Af afdelingsingeniør
Asger Henriksen, Hedeselskabet

Debatten om Hjarbæk fjord og anlægget af 
dæmning, vejbro og sluse ved Virksund har 
stået på i mange år.

Det oprindelige projekt, som blev udar
bejdet i 1941 på foranledning af Viborg 
amtsråd, gik ud på at skabe en vejforbindel
se med bro over sundet, således som fore
slået af bl.a. Forenede Danske Motorejere.

Enden blev som bekendt, at der i årene 
1963-66 gennemførtes et kombineret anlæg 
med dæmning, klapbro, skibsfartssluse og 
afvandingssluse efter projekt af ingeniørfir
maet Chr. Ostenfeld & W. Jønson.

Hermed mente man at have tilgodeset så
vel trafikale behov samt landbrugerønsker 
om regulering af vandstanden i Hjarbæk 
fjord og beskyttelse af engarealerne, især 
mod oversvømmelser med saltvand.

I de seneste år har debatten taget en ny 
retning, og det er nu miljøbetragtninger, 
som dominerer. Fjordens saltindhold er æn
dret, og de biologiske forandringer, som føl
ger heraf, er genstand for såvel offentlig op
mærksomhed som undersøgelser på viden
skabeligt grundlag.

Det forekommer rimeligt her at se nær
mere på dæmnings- og sluseanlæggets virk
ning under stormflodssituationen den 24.-25. 
november 1981. Da blev det højeste vand
spejl i Limfjorden målt ved Virksund til 
kote 2,30 m, hvilket er 50-70 cm højere end 
det hidtil forudsatte maksimum.

Lokalt berettes, at en sådan vandstand 
ikke er observeret i ca. 90 år, hvilket for
mentlig er korrekt. Der forekom under høj
vandet lokale småskader og ulemper ved

dæmnings- og sluseanlæggene, men fra det 
beskyttede fjordområde er ikke meldt om 
oversvømmelsesskader.

Havde dæmningen og sluserne ikke været 
der, ville højvandet frit have bredt sig over 
hele Hjarbæk fjord i koten 2,30 m og over
svømmet randområder med et samlet areal 
på ca. 1940 ha mod tidligere forudsat ca. 
1720 ha.

I dette tal indgår inddigede pumpeområ
der omfattende ca. 530 ha, hvis diger var 
beregnet for beskyttelse mod et maksimal
vandspejl i kote 1,80 m og derfor sandsyn
ligvis ville være overskyllet og gennembrudt.

De økonomiske tab ved en sådan over
svømmelse af landbrugsjord med salt fjord
vand ville være uoverskuelige. Tanken her
om må nødvendigvis indgå med rimelig vægt 
i de beslutninger, som skal tages om Virk- 
sund-dæmningens fremtidige funktion.

Den vagthavende ved skibsfartsslusen gen
nem Virksund-dæmningen konstaterer, at 
vandstanden på 2,30 meter over normalen 
ikke skal stige ret meget mere, før hans ar
bejdsplads sættes under vand og vej bom, 
broklapper og sluseporte lammes.
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Unge på Mors 
ryddede stød 
og lavede brænde
Af skovrider Ib Smith, 
Hedeselskabet, Legindbjerge

Julestormen i fjor medførte omfattende 
stormfald i Morsø Sønderherreds og Le
gindbjerge plantager på Mors, to plantager, 
som administreres af Hedeselskabet.

Der var tale om store træer, som væltede 
med rod, og det gjorde terrænet næsten 
ufremkommeligt.

Så fik skovfoged C. Nørgaard, Legind
bjerge, den idé at oparbejde de store stød 
til brænde for at skabe ryddelige forhold 
forud for nyplantning.

Efter forhandling mellem skovdistriktet 
og Morsø kommune blev det vedtaget at 
sætte et projekt i gang med følgende sam
fundsnyttige formål: få nogle folk i arbejde, 
rydde op efter stormfaldet og udnytte en 
brændselsressource.

Kommunen skulle lægge grej og mand
skab til, og indtægten ved salg af brændet 
tilfaldt kommunen. Arbejdsholdet bestod til 
at begynde med af 5-6 unge ledige og en for
mand udstyret med traktor, brændekløver og 
håndredskaber. Senere blev beredskabet ud
videt til det dobbelte.

Støddene blev trukket fri af jorden med 
traktoren og gjort rene med økse og spade. 
Derefter blev de bakset op på kløveren og 
sønderdelt. Brændet kom i containere og 
blev kørt til kommunens lagerplads. Det no
get voldsomme brænde bliver brændt i et 
stort fyr på et gartneri i tilknytning til den 
kommunale praktikskole.

Dagværket har selvsagt ikke været kolos
salt, mellem i/-2 og 1 rummeter pr. mand, 
men nogle hundrede er det blevet til, som 
ellers kun havde været i vejen. Arbejdet blev 
dygtigt ledet af kommunens folk, og inter
essen hos de beskæftigede var rimelig.

Stødene trækkes fri med traktor, hvorefter de parteres på brændekløveren.
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Orkanen satte 
udtørret sø 
under vand igen
Afvandingskanal til Skive fjord 
førte Limfjords-højvande 
retur, som oversvømmede 
300 ha ved Søvang

det tidligere søområde, ville blive oversvøm
met af det salte vand, men vandstanden sta
biliseredes forinden.

Med pumper, som kan sende 80.000 liter 
vand pr. minut op i afvandingskanalerne, 
har Søvang under normale forhold rigelig 
kapacitet til at holde sine 484 ha afvandet. 
- Med fuldt tryk på pumperne tog det 7 
dage, før det indstrømmede saltvand var 
pumpet ud.

Det skønnes, at oversvømmelsen har på
ført Søvang udgifter på op mod 150.000 kr.

Orkanen den 24. november i fjor pressede 
med den enorme vindstyrke store vandmas
ser ind i Limfjorden.

Fra vest drejede vinden efterhånden til 
nordvest, og så vidste folk ved fjordens syd
lige kyster, at der var fare på færde. Det 
gjaldt ikke mindst ved Skive fjord, der dan
ner en dyb lomme i kystlinjen.

På det store landbrug Søvang øst for Ski
ve, over hvis lave arealer Tastum sø engang 
bredte sig, imødeså ledelsen risiko for over
svømmelse. Direktør Carsten Rasmussen og 
hans forvalter tog om morgenen den 25. no
vember det omgivende digeanlæg i øjesyn, 
og det forekom intakt.

Alligevel var der nær ved gården et svagt 
punkt, sandsynligvis fremkaldt af vandrot
ter, og et hul i digekronen udviklede sig til 
et brud på 20 meters bredde, hvorigennem 
en massiv vandstrøm på 40-50 cm dybde 
fossede ind over de efterårsbehandlede mar
ker.

Den 8 km lange kanal, som skal føre det 
oppumpede vand fra Søvang ud i Skive 
fjord, virkede nu modsat sin hensigt og førte 
fjordens opstuvede vandmasser til gården, 
hvor 300 ha blev at under vand.

Søvangs egne folk prøvede at udbedre 
skaden, men måtte hurtigt give op. Soldater 
og CF-mandskab fra Skive blev tilkaldt, og 
100 mand arbejdede indædt et døgn, før di
get var tætnet med 12.000 sandsække, der 
hatte bæres lige ved 100 meter gennem ælte 
og pløre.

Under arbejdet opstod der frygt for, at 
boringer, der sikrer Skives vandforsyning fra

Søvang delvis omgivet af vand i forbindelse 
med digebruddet.
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Dertil kommer eventuel skadevirkning fra 
saltvandet på 60 ha vinterhvede. Det viser 
sig først senere.

Dertil kommer, at de vinterpløjede mar
ker, som skal bære vårsæd og roer, er slem- 
met ud og blevet så iltfattige, at det kan bli
ve nødvendigt at grubbe eller pløje dem 
igen.

Tastum sø var med sine 756 ha engang 
Viborg amts største sø. Udtørringen begynd
te i 1869, og 3 år efter stiftedes A/S Søvang. 
Selv om de dyndede jorder er frugtbare, gik 
der 42 år, før driften gav overskud. - Nu 
drives der under Søvang et meget højtyden
de jordbrug.

I årene 1941-43 udarbejdede Hedeselska
bet et grundforbedringsprojekt, der forbed
rede afvandingsforholdene.

hk

Soldater og CF-mandskab tætnede diget med 
12.000 sandsække.
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Han så og hørte 
E. M. Dalgas 
på Risbanken 
i Dalgas Plantage

Er det mon for dristigt at skrive, at den 
snart 97-årige Kr. Mousten i Knudby mel
lem Viborg og Skive er den eneste nuleven
de, som har set Hedeselskabets stifter En
rico Mylius Dalgas og hørt ham tale?

Kr. Mousten var 7 år, da han så Dalgas. 
Mødestedet var en nærliggende hede, hvor 
Hedeselskabet havde fået 800 tønder land 
foræret. Tilplantningen var begyndt, og det 
vordende skovområde var registreret under 
navnet Dalgas Plantage.

Hedeselskabet havde den 18. juli 1893 
holdt repræsentantskabsmøde i Viborg, og 
den følgende dag var der udflugt for delta
gerne til bl.a. Dalgas plantage.

Her på et højdepunkt, den 32 meter høje 
Risbanke, var rejst et mindesmærke i anled
ning af Hedeselskabets 25 års jubilæum i 
1891. Komiteen, som havde skaffet midler 
til opførelsen, ville nu, da repræsentantska
bet var samlet, overdrage det til Hedeselska
bet.

-X-

Mange af egnens beboere ønskede at over
være festligheden, og den kom derved til at 
forme sig som en folkefest. Blandt deltager
ne var som sagt Kr. Mousten i følge med 
sine forældre.

Højskoleforstander Ludvig Schrøder, 
Askov, overdrog mindesmærket, som var 
tegnet af arkitekt M. Borch, til Hedeselskabet 
og sagde, at på nuværende stadium var små- 
plantager og hegnsplantninger selskabets 
kælebørn. Det fremgik også af, at medens 
der i plantagerne fandtes 600 mill, planter, 
ville der til småplantninger og hegn medgå

6



%

' v :
^ J*

—

ftfdttlSWS
S .-T* ir

■+**:.
. ft W?-^

Det „70 alen“ /jø/e mindesmærke på Ris
banken. Kun et af de fire postamenter, pla
ceret i forbindelse med pyramidens hjørner, 
ses på billedet.

mindst 800 mill, planter, når denne sag var 
gennemført.

Dalgas sagde i sin tale, at småplantninger 
og læhegn var af langt større betydning end 
de store plantager - de skulle nok vinde 
frem. Det var på småplantninger og hegn, at 
Jyllands fremtid beroede, idet de skulle dan
ne bolværk mod vestenvinden.

- Ham skal du lægge mærke til, sagde min 
far til mig, da Dalgas talte. Og jeg kunne 
endnu se ham for mig: en kraftig mand med 
bowlerhat, fortæller Kr. Mousten. Men hvad 
han sagde, opfattede jeg vist ikke. Jeg var 
kun 7 år og var mere optaget af militærmu
sikken og af mit livs første sodavand. Den 
havde korkprop med ståltråd over. Da den 
var fjernet, sprang proppen, og flaskens ind
hold lavede springvand, som kun vanskeligt 
lod sig styre derhen, hvor jeg ville have det.

Jeg husker også de mange mennesker. Fra 
alle verdenshjørner var der kommet lange 
rækker af hestekøretøjer ind over heden 
mod mødepladsen. En vældig fest blev det, 
for efter at taler og musik var forstummet,

lejrede folk sig omkring drikkevarer og mel
lemmader.

Fra en stor sten i min fars eng var der hen
tet 28 blokke til monumentet i Dalgas plan
tage. Far fik 10 kr. for den, kan jeg huske.

En svensk stenhugger havde først set på 
den og sagt god for den, selv om den var 
grov i årerne. Det har jeg konstateret senere, 
for jeg ved, hvor blokkene sidder i monu
mentet. De har en særlig nubret overflade.

Egnens drenge samledes om den svenske 
stenhugger. Det var spændende at følge 
flækningen af stenen, og så lærte vi så man
ge svenske ord af ham, at vi forsøgte at 
snakke svensk indbyrdes. - Stenen parterede 
han ved at hugge huller i den. Deri satte han 
kiler, som han bankede forsigtigt på, indtil 
en blok løsnede sig.

Området her var skønnere i gamle dage, 
da der var uoverskuelige hedeflader, sagde 
Kr. Mousten forleden under en køretur mel
lem hans hjem og Risbanken i Dalgas plan
tage.

Især savner jeg de store flokke af træk
fugle, som rastede i heden. I tusindvis af 
hjejler kunne der være om efteråret. Himlen 
formelig formørkedes, når de lettede og 
brød stilheden med deres klagende fløjt.

Hans Sigfred Knudsen

Kr. Mousten lægger hånd på en af de blok
ke, som blev fremstillet i hans fars eng.
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Projekt til havdige 
ved Ballum 
blev allerede 1929 
forelagt af 
Hedeselskabet
To gange, i 1941 og 1962, 
har projektet været hentet frem 
af mølposen

Ball um-cgnen på den sønderjyske vestkyst 
havde formentlig undgået oversvømmelse 
den 24. november i fjor, hvis udkast til et 
6,75 meter højt dige - fremlagt af Hede
selskabet ved et møde i Ballum forsam
lingshus den 4. november 1941 - var ble
vet realiseret.

Planen blev forelagt af distriktsingeniør 
ved Hedeselskabet, Th. Q Jacobsen, Tøn
der. Overslaget, der omfattede et dige
anlæg fra Ballum havdige i nord til Kold
by i syd, var baseret på en undersøgelse, 
som Hedeselskabets kulturtekniske afde
ling i Tønder havde foretaget for Ballum 
sogneråd i 1929.

Spørgsmålet om inddigning af det ud
satte Ballum-område havde tidligere været 
fremme, men var opgivet, da det interesse
rede areal skønnedes for lille til, at en dige
sikring ville være økonomisk gennemførlig, 

-x-

Det er et synspunkt, som gentagne gange 
har lagt sig hindrende i vejen for et hav
dige, der kunne yde virkelig beskyttelse.

Sidst blev det fremsat den 26. november 
i fjor, da minister for offentlige arbejder, 
Knud Heinesen, var i Ballum og tog storm-



flods-ødelæggelserne i øjesyn. Hvis et hav
dige skulle bygges, sagde han, måtte det 
økonomiske grundlag sikres af amt, kom
muner og lodsejere. Hvis staten begyndte 
at engagere sig i Ballum og lignende pro
jekter, ville det slå hele kystsikrings-poli
tikken i stykker.

Det nuværende godt 6 km lange og 3,5 
m høje såkaldte sommerdige, som beskyt
ter Ballum-egnen mod mindre stormfloder, 
er bygget efter stormfloden i 1976. Blandt 
offentlige tilskudsydere var den gang også 
staten.

Formand for digelaget er gårdejer An
dreas Hansen, Buntje Ballum. Han oply
ser, at hans bidrag til sommerdiget var 
16.000 kr. Hertil kommer ca, 2000 kr. til 
årlig vedligeholdelse.

I løbet af de sidste 5 år er havet to gan
ge trængt ind i hans bygninger. I fjor lyk
kedes det at holde vandstanden i stuehu
set nede i højde med gulvlisterne. På yder
murene nåede vandet en højde af 40 cm.

Det skal dog tilføjes, at i de foregående 
24 år, som Andreas Hansen har haft ejen
dommen, er ingen stormflod trængt inden 
døre.

*

En væsentlig årsag til digemødet i Ballum 
i 1941 var en tiltagende nedbrydning af 
kysten. De lokale lodsejere havde solgt de
res andele, og de nye ejere fremmede ned
brydningen ved at grave efter grus og sand. 
Dertil kom at landmændene ønskede en 
mere rationel dyrkning af jorden og der
med en bedre digesikring, og desuden 
havde de håb om, at et digeprojekt nu 
kunne begunstiges af en række beskæfti
gelseslove.

Det har naturligvis kun kuriøs interesse, 
at omkostningerne til bygning af et hav
dige i 1929 var 420.000 kr.

I forbindelse med mødet i 1941 fore
kommer intet overslag, men Th. Q. Jacob
sen anfører, at „under de nuværende pris-

Bølgerne ruller ind mellem gårdene i Buntje Ballum.
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forhold vil omkostningerne ved digets byg
ning stille sig væsentligt anderledes.“

Godt 20 år efter, den 6. juli 1962, indkald
te amtsrådets dige- og vandløbsudvalg til 
nyt digemøde på Ballumhus.

Amtmand Tyge Haarløv skriver til to 
deltagere fra Hedeselskabet, afdelingschef 
Frode Ebert, Viborg, og afdelingsingeniør 
Arne Sørensen, Tønder, at inden mødet vil 
der være besigtigelse af de arealer, som 
blev oversvømmet ved stormfloden den 16. 
og 17. februar 1962.

Forud for mødet sendte Frode Ebert en 
genpart af Hedeselskabets digeforslag fra 
1941 til amtmanden. Forslaget er, skriver 
han, ført å jour af distriktsingeniør Arne 
Fredborg, Hedeselskabets kontor i Kol
ding.

Af overslaget fremgår, at udgiften til di
get, 2,5 mill, kr., nu er 5-doblet i forhold 
til overslaget fra 1929. Det interesserede 
areal opgives til 267 ha og gennemsnitsud
giften herefter 9300 kr./ha.

I mødet deltog 33 lodsejere, og de var 
stort set enige om, at der ikke var økono
misk grundlag for opførelse af et havdige. 
Derimod gjaldt det om at få sikret kysten, 
og der fulgte en henstilling til amtsrådet 
om at gøre en indsats for, at det blev ud
ført for offentlige midler.

Hans Sigfred Knudsen.

Medarbejder-repræsentanter 
i bestyrelsen
Til medarbejder-repræsentanter i Hedesel
skabets bestyrelse er fra 1. januar 1982 gen
valgt konstruktør J. Krogdahl, Slagelse, og 
nyvalgt skovarbejder Johs. Hoff, Ikast. - 
Som suppleanter valgtes forstfuldmægtig 
Per Hartmann, Viborg, og skovarbejder 
Henrik Jørgensen, Vong, Tolne.

Pause i Ikast med 
renseinvesteringer

Ikast kommune fik i efteråret et nyt biolo
gisk central rensningsanlæg, som har kapaci
tet til at behandle 25.000 personenheders af
givelse af spildevand. Anlæggets ydeevne 
kan udvides til det dobbelte.

Rensningsanlægget er projekteret af He
deselskabet og Akvadan/Harvey. Afdelings
ingeniør K. Borgholm, Hedeselskabet, har 
været med i projekteringen og ført tilsyn 
med dette som med tidligere anlæg i Ikast 
by, hvor det første blev bygget i 1964.

Det nye anlæg har kostet 11,4 mill, kr., og 
borgmester Th. Poulsen sagde ved præsen
tationen af det, at kommunen nu gerne ser 
en pause i rensningsinvesteringerne, idet der 
siden kommunesammenlægningen i 1970 er 
bygget yderligere fire anlæg inden for kom
munegrænsen - alle under Hedeselskabets 
medvirken. De pågældende steder er Bor
ding stationsby, Pårup, Isenvad og Enges
vang.

Kommunens samlede udgift til rensnings
anlæg har nu rundet 20 mill. kr.

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

1. marts: Overassistent Emmy Ertmann, Sla
gelse.

1. april: Læplantningskonsulent P. Stenhus 
Hansen, Hjordkær.

18. april: Læplantningskonsulent Knud 
Stobbe, Thisted.

20. april. Læplantningskonsulent Chr. Sva
ne Thestrup, Kolind.

1. maj: Skovfoged E. Jessen-Klixbiill, Sdr. 
Omme.

1. maj: Distriktschef L. E. Rasmussen, Ny
købing F.

10



Stormflodsskade 
på diger i Nord- og 
Vestjylland
Højvande i Limfjorden 
forlænges af snævre sunde 
mellem bredningerne

Af afdelingsingeniør 
Asger Henriksen og 
konstruktør H. Rosenkvist, 
Hedeselskabet

Stormfloden den 24.-25. november 1981 an
rettede landet over store skader. Særlig blev 
den faretruende situation og ødelæggelserne 
i vadehavsegnene samt skovbrugets tab ved 
stormfald genstand for opmærksomheden.

Men også andre områder blev ramt, om
end mindre indgående omtalt i nyhedsme
dierne.

Der skal her gives en oversigt over skader 
i landvindingslag, der grænser op til de vest
og nordjyske fjorde.

Vandstandsforholdene i vadehavsområdet 
influeres stærkt af tidevandsbevægelserne, 
medens højvandene i fjordene, og da især 
Limfjorden, i væsentlig grad forstærkes af 
vindstuvning. Flere steder blev de selvregi
strerende målere ødelagt eller afbrudt af 
storm og bølgeslag; men overalt meldes om 
rekordhøje vandstande.

På grundlag af oplysninger fra Kystin
spektoratet, havnefogeder, slusemestre og 
andre med førstehåndskendskab til vand
standsforholdene ved kysterne kan man dan
ne sig et billede af højvandsforløbet, som 
det fremgår af tabellen. Her angives den om
trentlige varighed af hele den egentlige høj
vandsperiode samt den højeste registrerede 
vandstand over normalt vandspejl.

Oversigt over højvandsforløbet

Sted Varighed

timer

Max. vand
spejl 
meter

Hvide Sande 60 3,80
Thorsminde 60 3,30
Thyborøn Ikke oplyst 2,00
Hirtshals 50 1,60
Lemvig 70 1,83
Struer 80 1,90
Nykøbing M. 90 1,75
Thisted 70 1,62
Skive Ikke oplyst 2,04
Virksund 80 2,30
Sebbersund 70 1,52
Ålborg/Nr. Sundby 70 1,40
Hals 50 1,50

Tabellen viser, at højvandet i de indre dele 
af Limfjorden var af længere varighed end 
i det åbne hav, hvilket svarer til tidligere er
faringer.

Forholdet skyldes, at de store vandmas
ser, der opstuves i bredningerne, forsinkes 
af de snævre sunde mellem bredningerne.

Digeskader i 3 amter
Amtsvandinspektørerne i Nordjyllands, Vi
borg og Ringkøbing amter, som har det 
overordnede tilsyn med landvindings- og 
digelag, har modtaget mange henvendelser 
om stormskader.

Dette gælder især på de mest udsatte 
fjorddiger, og det er endnu ikke muligt at 
give en blot nogenlunde nøjagtig oversigt 
over skadernes omfang eller bekostningen 
ved de nødvendige reparationsarbejder. For
mentlig bliver et stort antal skader udbedret 
af landvindingslagene, uden at amterne end
nu er orienteret herom.

Efter oplysninger fra amtsvandinspektø
rernes kontorer kan gives følgende forelø
bige oversigt over skaderne.

Nordjyllands amt
I Gøl-Fristrup landvindingslag gennembrød 
det opstuvede vand i Rye å den 25. novem
ber ådiget umiddelbart ved pumpestationen.

11
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Et dige overskylles og gennembrydes.

Der skete store oversvømmelser og nærlig* 
gende beboelser måtte evakueres. Digebrud
det, ca. 70 m langt og 4-5 m dybt, blev ud
bedret af amtsvandvæsenet med assistance 
af militære enheder og civilforsvaret. Men 
den 5. december brød vandet igen igennem, 
og pumpestationen blev underskyllet. Selve 
fjorddiget langs Limfjorden blev imidlertid 
kun lettere beskadiget.

Ved Aggersborg led fjorddiget betydelig 
skade ved overskylning, og der meldes om 
betydelige oversvømmelser med salt fjord
vand.

I Nørkær enge opstod skader på såvel 
fjorddiget som ådiget langs Dybvad å. Ska
dernes omfang er endnu ikke nærmere 
kendt.

I Hcdkær-Ejdrup blev ådiget langs HaJ- 
kær å gennembrudt. Her er der iværksat re
parationer, og udpumpningen er i gang.

Skader på fjorddiger og oversvømmelser 
er også indberettet fra Nørholm og Lang
holm enge (ved Storvorde), Øland- At trup, 
Valsted digelag (ved Sebbersund), og Gøt- 
trup-Klim landvindings- eller digelag.

En usædvanlig stormskade opstod i pum

pelaget Ørndrup sø, hvor orkanen væltede 
pumpehuset, så pumpedriften blev afbrudt.

Viborg amt
I Hald-Hejlskov landvindingslag ved Lundø 
blev fjorddiget gennembrudt 2 steder og 
landkanaldiget 3 steder med omfattende 
oversvømmelser til følge.

På et tidspunkt stod vandet ca. 1 m over 
vejen til Lundø, der således var afskåret. Ef
ter oversvømmelsen iagttog man store 
mængder sammenskyllede regnorme, der 
var dræbt af saltvandet.

I Bådsgård-Lundø landvindingslag blev 
fjorddiget gennembrudt på en strækning af 
ca. 50 m, og diget blev iøvrigt en del beska
diget.

Vadum-Spøttrup enge blev ligeledes ramt 
af digebrud. Hele området mellem fjorden 
og Spøttrup Borg var sat under vand.

I Nørre sø landvindingslag nordvest for 
Virksund blev fjorddiget gennembrudt 2 ste
der og iøvrigt stærkt beskadiget, lige som en 
betonsikret kystskråning delvis blev ødelagt.

Det indtrængende fjordvand oversvøm

12



mede arealet og trængte videre mod syd, 
hvor det tillige oversvømmede Thorsholm 
sø landvindingslags arealer langs landevejen 
Skive-Virksund. Vejdæmningen var en over
gang i fare for overskylning, men holdt 
stand. I modsat fald ville vandet have haft 
frit løb til Hjarbæk fjord gennem Ørslevklo
ster sø.

Fra Højslev-Stårup enge ved Skive fjord 
er meldt om brud på fjorddiget 2 steder 
langs Stårupvej.

I Hjerk Nor i Salling og Madsbjerg enge 
på Mors er der ligeledes sket digebrud og 
oversvømmelser.

I Sinderup Vejle blev diget mod Nissum 
Bredning gennembrudt og hele området på 
ca. 150 ha oversvømmet. Hovedparten af 
arealet dyrkes med vintersæd og frøgræs, der 
nu frygtes ødelagt.

Ringkøbing amt
Amtsvandinspektøren har modtaget med
delelser om skader i følgende landvindings
lag ved Limfjorden:

I Vestersø (Nissum bredning) blev fjord
diget genembrudt under stormen. Skadernes 
omfang er ikke nøjere kendt, men det oply
ses, at indvandsproblemet var alvorligst på 
grund af strømafbrydelse.

Fra Geller sø er indberettet om digeska
der, som er under reparation.

Ved Venø bugt blev landvindingslaget 
Geddal udsat for digebrud flere steder og 
total oversvømmelse. En lignende situation 
forekom ved stormfloden i 1976 og ved års
skiftet 1980/81. Det har medført så store 
udgifter for det lille område (90 ha), at in
teressenterne har overvejet nedlæggelse af 
laget og foreløbig ansøgt Vinderup kommu
ne om støtte.

Fra Sønder Lem vig er rapporteret om 
skader, som ligeledes skyldes digebrud.

I Odby sø (Thyholm) blev fjorddiget over
skyllet, og skaderne fra oversvømmelsen 
med fjordvand forværret på grund af svigt 
i pumpedriften.

Ved Nissum fjord blev en strækning af 
fjorddiget i Fælsted kog så stærkt beskadiget 
af bølgeslag, at kun en smal vold af digets 
bageste fod står tilbage. Det bemærkes, at

den pågældende strækning, som også blev 
stærkt beskadiget under nytårsstormen 
1980/81, ikke har naturlig beskyttelse af en 
bræmme af tagrør, som det ellers ofte er 
tilfældet ved bredderne af de vestjyske fjor
de.

I Skjern enge oplevede man en ny situa
tion, idet oplandsafstrømningen under stor
men var moderat med tilsvarende vandstand 
i Skjern å, mens vindstuvningen i Ringkø
bing fjord var så stærk, at vandet i sydlige 
parallelkanal pressedes op til nær kanaldi
gernes krone.

Man bemærkede her enkelte steder, hvor 
en forstærkning af kanal- og fjorddiger vil 
være på sin plads, men egentlige stormska
der forekom ikke.

I Ribe amt gav et stemmeværk i Henne å, 
som er hovedafløb for Filsøgård-arealerne, 
efter for det opstuvede vand i åen. Retable
ring af bygværket blev straks iværksat.

Stormskadernes omfang og udgifterne 
herved er altså endnu ikke gjort op. I den 
endelige regning må også til sin tid medreg
nes de udgifter, der skyldes øget pumpe
drift ved udtømningen af oversvømmede 
arealer, samt afgrødetab på grund af over
svømmelse med salt fjordvand.

Store skader blev anrettet i sommerhus-ko
lonierne ved Limfjordens kyster.
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Hedeselskabets 
laboratorium 
har fået nye 
arbejdsområder
Af laboratoriechef Viggo Larsen

I året 1981 er der ved Hedeselskabets labo
ratorium iværksat en del nye aktiviteter. I 
forbindelse med udflytningen fra Viborg bys 
centrum blev der skabt muligheder for at 
udvide analysemængden i takt med behovet.

Ved bygningen af det nye laboratorium 
blev der taget hensyn til, at arbejdsgangen 
ved analysearbejdet skulle være så rationel 
som mulig. I det følgende gives en kort re
degørelse for de væsentligste nye aktiviteter.

Kvalitetsanalyser i rapsfrø
I 1981 blev der her i landet dyrket ca. 
130.000 ha med rapsfrø, og der forventes en 
stigning i arealet til ca. 200.000 ha. Ud over 
selve olien i rapsfrøet, som kan anvendes til 
margarinefremstilling, kan rapsskrå indgå 
som en del af husdyrfoderet, halmen har 
stor værdi til fyringsformål, og rapsdyrknin
gen er en fordel i sædskiftet.

Rapsfrø afregnes mellem avler og frøfir
ma på grundlag af en kvalitetsanalyse. Den
ne analyse omfatter normalt: vandindhold, 
renhed (prøverensning), olieindhold samt 
rent frø (bl.a„ indhold af olieholdige 
ukrudtsfrø).

Desuden kan der være behov for analyse 
af erucasyre og glycosinolater; disse 2 sidst
nævnte stoffer kan ved et for højt indhold 
give afsmag i de produkter, som rapsfrø 
forarbejdes til. De i rapsfrøene uønskede 
stoffer søges undgået ved valg af sorter, 
f.eks. dobbelt- contra enkelt-lave sorter.

De enkelte analyser udføres efter EF-for- 
skrifter. Vandbestemmelsen, der foretages 
dobbelt, sker ved tørring af frøene i tørre
skab. Prøverensningen sker, efter neddeling

af 2 kg frø til 200 g, i specialfremstillede 
rensemaskiner.

Olieindholdet bestemmes ved en NMR- 
teknik (NMR, kernemagnetisk resonans), 
hvilket er et specialapparatur, der måler 
olieindholdet direkte.

Da NMR-teknikken bygger på bestem
melse af brint i olien, skal prøven være ab
solut tør, da vandet også indeholder brint, 
som kan give anledning til analysefejl. Som 
ekstra sikkerhed foretages også ekstraktion 
af olien med ether i enkelte prøver.

Bestemmelsen af rent frø foregår manu
elt med lup og pincet i en repræsentativ prø
ve på 10 g prøverenset frø. Specielt er det 
frø med samme kornvægt som raps, der skal 
fjernes, f.eks. agerkål, sort sennep, gul sen
nep m.fl. Der bør helst være 98 pct. rent frø 
i et parti raps.

Analysen af erucasyre og glycorinolater 
foretages ved gaskromatografi efter en om
fattende forbehandling. I den forbindelse 
har laboratoriet investeret i en gaskromato- 
graf med automatisk prøveindføring og ud
skrift af resultaterne. Gaskromatografen er 
iøvrigt også anvendelig til analyse af pesti
cider.

Det skønnes, at der på landsbasis skal ud
føres ca. 25.000 rapsfrøprøver pr. år over 
en meget kort peiode, ca. 2 mdr. Hedesel
skabets anlysearbejde er indrettet således, at 
ekspeditionen af resultaterne sker rimelig 
hurtigt, dvs. mellem 10 og 18 dage.

Vurdering af risiko for 
okkerudvaskning
I forbindelse med den lovmæssige forsøgs
ordning om nedbringelse af okkergener i 
vandløb udfører laboratoriet et ret stort an
tal jordbundskemiske analyser. Analyserne 
udføres for Grundforbedringsafdelingens 
distriktskontorer.

Okkerudvaskningen skyldes i de fleste til
fælde iltningen af svovlkis (pyrit). Iltningen 
giver anledning til udledning af surt jern- og 
sulfatholdigt drænvand. De udledte stoffer 
kan uskadeliggøres af det i jorden tilstede
værende kalk eller af såkaldte ombyttelige 
kationer, f.eks. calcium og magnesium.

Analysen af pyrit foretages ved et udtræk 
af jorden med en ikke-iltende syre (saltsyre),
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efterfulgt af et udtræk med en iltende syre 
(salpetersyre). Det frigjorte jern bestemmes 
ved atomabsorption. For at opnå neutralisa
tion af de ved iltningen dannede sure stof
fer kræves der ca. 1,7 gange så meget kalk, 
som der iltes pyrit eller ca. 33 milliækviva- 
lenter kationer pr. 100 g jord pr. pct. pyrit.

I alt omfatter analyserne følgende: pyrit, 
kalkindhold eller ombyttelige kationer (Ca), 
reaktionstal samt jordens indhold af humus. 
Laboratoriet har kapacitet til at udføre ca. 
20 prøver pr. dag.

Med den anvendte praksis tages okkerbe- 
kæmpelse under overvejelse, såfremt jor
dens indhold af pyrit er større end 0,5 pct., 
og der ikke er kalk til stede til neutralisation, 
og såfremt beregningerne iøvrigt viser, at 
jernudvaskningen giver anledning til et uac
ceptabelt højt indhold af opløst jern i vand
løbet, hvilket sidstnævnte afgøres af amter
ne.

Udover analysearbejdet, der skal udføres 
i forbindelse med de enkelte dræningspro
jekter, foretages også analyser for Land
brugsministeriets Arealdatakontor i Vejle, 
der kortlægger de okkerholdige arealer.

Automatiseret overførsel af 
kobbertal til EDB
Analyserne for Rt, Ft og Kt (standardana
lysen) er siden 1974 udført således, at måle
tallene ved hjælp af et dataloggerudstyr og 
et EDB-anlæg overføres direkte fra måle
udstyret til analyseskemaerne.

Sammen med et elektronikfirma er der i 
1981 udviklet et apparat, der ligesom data
loggerudstyret kan overføre tal fra atom- 
absorptionspektrofotometret til EDB-anlæg- 
get. Overførslen sker ikke fuldautomatisk, 
idet dette forudsætter et stabilt målesignal, 
men når laboranten har konstateret, at sig
nalet er konstant, kan overførslen ske ved 
tryk på en knap. Analysen for kobbertal sker 
herefter ligeledes uden udregning og ned
skrivning af talværdier.

Automatisk måling af 
kalciumindholdet i jordprøver
På Sjælland er ved planteanalyser af hvede 
konstateret mangel på kalcium mange ste

der. Laboratoriets automatiske måleudstyr 
blev ombygget, så man samtidig med kali
umtallet fik udskrevet indholdet af kalcium 
i kaliumekstraktet.

Denne værdi udtrykker ganske vist også 
jordens indhold af uopløst calciumcarbonat, 
men hvis lave kalciumværdier var korreleret 
med lave kalciumindhold i planterne, ville 
det være muligt uden udgift at give land
mændene en brugbar indikation af jordens 
kalciumtilstand.

Sammenhørende prøver af hvedeplanter 
og jordprøver blev analyseret i et antal på 
over 100. I planterne og i jordprøverne blev 
den omtalte kalciumværdi bestemt. Resulta
terne viste dog ingen korrelation de to kal
ciumværdier imellem. Ved lave jordværdier 
kunne planterne indeholde op til 1 pct. kal
cium, hvor 0,6 pct. er tilstrækkeligt. Udsty
ret er nu ændret til samtidig at kunne måle 
natriumtal og kaliumtal.

I det kommende år ventes iværksat et be
tydeligt antal teksturanalyser (jordens korn
størrelsesfordeling), som skal anvendes i for
bindelse med konsulenternes gødsknings
planlægning.

Til disse analyser kræves bl.a. et nyt ud
styr til humusbestemmelser samt et termo
statreguleret rum til udførelse af teksturana
lysen.

Jernbestemmelsen foretages ved atomabsorp
tion.
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Skattemæssige 
konsekvenser 
af stormfaldet
Af bogholder
M. Sandgaard-Laursen,
Hedeselskabet

Stormfaldet, som ramte danske skove i no
vember, giver anledning til at henlede op
mærksomheden på de specielle skattemæssi
ge regler, der har været gældende siden 
stormfaldskatastrofen i 1967.

Den efterfølgende omtale skal dog tages 
med det forbehold, at de igangværende for
handlinger mellem skovbrugets organisatio
ner og myndighederne om støtteforanstalt
ninger kan resultere i en ændring af regler
ne.

Dansk Skovforening har således rettet en 
forespørgsel til skatteministeren om tilladel
se til først at beskatte indtægerne, når træet 
et oparbejdet.

Udgangspunktet for opgørelse af det skat
temæssige overskud er de almindelige opgø
relsesregler, hvilket bl.a. omfatter opgørelse 
af forskydninger i beholdningsværdien.

Idet beholdningen af stormfældet træ vil 
påvirke beholdningsværdien unormalt i op
adgående retning og derved resultere i en 
ekstraordinær stor indtægt i stormfaldsåret, 
har man hidtil haft adgang til kun at med
regne halvdelen af merhugstindtægten i den 
skattepligtige indkomst.

Anvendelsen af denne beregningsform er 
betinget af, at man opgør:

1) antal faldne kubikmeter
2) skovejendommens normale årlige 

hugst og
3) hvorvidt regnskabsårets normal

hugst ved reduktion af ellers plan
lagt hugst kan opsuge den væltede 
vedmasse.

Herudover vil man med fordel kunne an
vende varelagernedskrivning, der ikke er et 
egentligt fradrag, men en regulær afskriv
ning, som kun udskyder skattebetalingen.

I det efterfølgende år må man formode, 
at en god del af stormfaldet vil være solgt; 
hvorfor beholdningsværdien ved årets be
gyndelse vil være en del større end værdien 
ved årets slutning.

Dette resulterer således i en skattepligtig 
indtægt på 30 pct. af værdien af behold
ningsnedgangen.

Fordelen ved at foretage varelagerned
skrivning er, at man i et år med en stor stig
ning i beholdningsværdien ikke betaler så
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Hvis der opstår skattemæssige problemer i 
forbindelse med stormfaldet, kan Hedesel
skabet rådgive sine klienter.
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meget i skat, medens man i et efterfølgende 
år med stort salg og deraf følgende „flere 
penge i kassen11 rent faktisk bliver i stand til 
at betale den skat, man egentlig skulle have 
betalt i det foregående år.

Hvis det skattepligtige overskud i storm
faldsåret selv efter disse dispositioner fore
kommer usædvanligt stort, skal sluttelig næv
nes muligheden for at fradrage henlæggelse 
til investeringsfond med 25 pct. af den skat
tepligtige indkomst reguleret for renter.

For skovejere, hvis skove administreres af 
Det danske Hedeselskab, vil der være mu
lighed for at få foretaget den egentlige be
regning af merhugstfradrag m.v. enten ved 
at rette henvendelse til vore lokale plantage
distrikter eller til revisionskontoret i Viborg.

Lempelse af formuebeskatningen 
for skove
Folketinget vedtog ved lov nr. 266 af 27. 
maj 1981 en lempelse i formuebeskatningen 
af ejendomme, der omfatter mindst 25 ha 
skov. Loven har virkning fra og med ind
komståret 1981 og indrømmer et nedslag på 
30 pct. i den del af den samlede ejendoms
værdi, der henføres til skoven.

I samme forbindelse blev der også ind
rømmet et nedslag på 20 pct. for indkomst
året 1980 i den del af ejendomsværdien, der 
omfatter mindst 50 ha skov.

Det forhold, at loven først blev vedtaget 
i maj måned 1981 og samtidig fik tilbage
virkende kraft for indkomståret 1980, kan 
for formueskattepligtige skovejere betyde, at 
der skal rettes henvendelse til den lokale lig
ningsmyndighed med henblik på en korrek
tion af den for 1980 indsendte selvangivelse.

Fordelingen af ejendomsværdien skal 
fremgå af det netop udsendte vurderingsske
ma for 17. almindelige vurdering. Såfremt 
der ikke på vurderingsskemaet for 17. aim. 
vurdering er foretaget en opdeling mellem 
skovværdi og øvrig ejendomsværdi kan det 
tages som udtryk for, at vurderingsrådet har 
henført alle værdier til skovværdien, og til
svarende kan anses for tilfældet, hvis vurde
ringsrådet ikke har fremsendt særskilt med
delelse om fordelingen af ejendomsværdien 
pr. 31/12 1980 (typisk 16. aim. vurdering).

30-39 årige landmænd 
investerede mest 
i grundforbedring

I 1979-80 var det landmænd i aldersgruppen 
30-39 år, som med 39 mill. kr. investerede 
mest i grundforbedring tæt fulgt af de 40- 
49 årige med 33 mill. kr..

Derefter falder investeringskurven brat for 
de følgende tre grupper: 50-59 år grundfor
bedrede for 23 mill, kr., 60-69 år for 11 
mill. kr. og 70 år og derover for 2 mill. kr. 
Gruppen under 30 år brugte 12 mill. kr. til 
grundforbedring.

I 1975 investerede landbruget 85 mill. kr. 
i grundforbedring, og i de følgende 5 år var 
millionbeløbet henholdsvis: 153, 198, 160, 
129 og 110 mill. kr.

Landbrugets samlede investerings-aktivi
tet kulminerede i 1979 med samlede brutto- 
investeringer i bygninger, maskiner og 
grundforbedring på 6,3 milliarder kr. Dårlig 
økonomi i 1980 betød et fald i investerin
gerne til 4,1 milliarder kr. Et yderligere fald 
på 1 milliard kr. ventes i 1981.

Af de samlede investeringer blev 71 pct. 
foretaget i Jylland, hvor 68 pct. af land
mændene er bosiddende. (Kilde: Landøko
nomisk Oversigt 1981.)

Fortjenstmedalje for 50 års 
plantningsarbejde
Plantør Magnus Wind, Plantørboligen, 
Lundbæk plantage, Tinglev, har fået tildelt 
den kongelige fortjenstmealje for 50 års ar
bejde ved plantningsvirksomhed i Sønder
jylland.

De første 5 år var han ansat ved Hedesel
skabets skovrider Kr. Fromsejer og i årene 
derefter hos Københavns Plantageselskab i 
Lundbæk plantage. - Magnus Wind fik me
daljen overrakt af direktør Eskild Wind fra 
Københavns Plantageselskab.
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Letvægts savværk
En „savmølle“, som kan save op til 2000 
board feet om dagen, tilbydes nu alle ejere 
af en kædesav, skriver et firma fra staten 
Oregon i USA til Hedeselskabets Tidsskrift.

Bumblebee savværk kaldes udstyret, som 
ses på billedet. Navnet betyder humlebi, og 
summcnde som en sådan skærer den sig 
blødt, let og præcis gennem stammen af så
vel hardwood og softwood, hævder firmaet.

Hele udstyret vejer 145 kg og kan save 
stammer, der er op til 5,5 meter lange og 66 
centimeter i diameter.

„V;

Dødsfald
Sidst i december døde proprietær H. C. Møl
ler, Nylund, Øster Assels på Mors, 69 år. 
Han var i årene 1971-77 medlem af Hede
selskabets repræsentantskab.

Læplantning 
i Ribe amt 1926-76
I 50 år fra 1926-76 udførte konsulent Mar
tin Sørensen, Esbjerg, et enestående arbejde 
for læplantningen i Ribe amt, og en omtale 
af det er bragt i Hedeselskabets Tidsskrift i 
1976 og 1978.

For nylig har Martin Sørensen udarbejdet 
en beretning med kommentarer til hvert af 
de 50 år, en snes tætskrevne sider, som fast
holder væsentlige historiske oplysninger om 
arbejde, personer og planteforbrug. Også 
om et nært samarbejde med Hedeselskabet.

Martin Sørensen oplyser, at der gennem 
plantningsforeninger i Ribe amt i årene 
1926-75 er udleveret 8,3 mill, nåletræer og 
12,0 mill, løvtræer til en værdi af godt 2,8 
mill. kr.

Redningsaktion for juletræet

->
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Hovedparten af de danske juletræer og det 
gran, der bruges til pyntegrønt, er af arten 
nordmannsgran, og denne art har siden som
meren 1980 været truet af hidtil ukendte 
skader, hvis årsag endnu ikke kendes. Træ
erne misfarves, og nålene falder af ved gan
ske let berøring.

Også på Nobilis, rødgran og forskellige 
fyrrearter har disse symptomer vist sig. 
Skovteknisk Institut har etableret et projekt, 
der skal belyse årsagen til disse skader og 
anvise foranstaltninger, der kan sættes ind 
imod angrebene.

Tuborgfondet har støttet dette projekt 
med et beløb på 50.000 kroner. Projektet le
des af forstkandidat Paul Christensen, som 
på billedet modtager beløbet af Tuborgfon- 
dets formand, direktør Poul J. Svanholm.
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agromek
international 
messe for 
landbrugs- 
mekanisering 
kvæg og svin
Højtudviklet teknik i maskiner og materiel samt eliteavlsdyr - 
kvæg og svin - fordelt på 56.500 m2 i 13 haller vil byde Dem 
velkommen til Messecentret i Herning.
Agromek '82 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 '82 er daglig åben kl. 9.00 til kl. 17.00.
Information vedrørende Agromek '82 kan fås hos sekretariatet: 
Agromek '82, Højkolvej 24, DK-8210 Aarhus V.

f
 Danske fabrikanter af intern 

Landbrugsmekanisering,

Foreningen af danske 
Landbrugsmaskinfabrikanter og 
De samvirkende danske 
Landboforeninger.

26 -30.januar 1982 i Herning
______________________________________________

©
©

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) 8715 00 

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

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

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!



Drejer det sig om noget 
med penge? 
Bankrådgiveren er altid 
lige ved hånden!
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København: 
01-70 80 90

Århus:
06-13 16 11

Odense:
09-15 80 30

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. 260,00 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



Traryd filen 
giver bedre skær 

på motorsaven

Mk

m
m
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Traryd er spiralhugne kædesavfile fremstillet af 
svensk kvalitetsstål.
Det nye Traryd filhåndtag passer til alle størrelser 
rundfile. Udskiftning sker hurtigt og nemt.
Traryd fås hos motorsavsforhandlerne, 
skovværktøjsfirmaer m.fl.

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

porosit
beton-filterrør

Fremstillet af ensartede, hårde 
skærver med en speciel over
fladeform, der giver en meget 
effektiv dræning og en stor 
trykstyrke. Muffesamlinger 
uden brug af tætningsmidler 
sparer tid og omkostninger. 
Specielt velegnet til afvanding 
af vejanlæg.

DANSK POROSIT A/s
Ellehammervej 126,
7500 Holstebro. Tlf. 07/42 41 40. 
Fabrik 07/13 14 11
Sjælland:
Gammel Rand betonvarefabrik 
Tlf. 03/49 32 14

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

ALM.
BRAND
AF 1792

TEGNER AL 
FORSIKRING

Hovedkontor:
Lyngby Hovedgade 4 

2800 Lyngby 
Tlf. (02) 87 33 22

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit
Beskyt planterne 
mod vildt og mus
Køb dansk

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

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAAND I HAAND



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

%

I

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

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

Det gensidige 
Forsikringsselskab

Dansk Plantage
forsikringsforening
forsikrer for udgiften til gen
plantning af brændte plantage
arealer.
Indskud én gang for alle: 5 kr. 
pr. ha.

Årlig præmie Maksimums
pr. ha erstatning

pr. ha
Klasse III: 1,00 kr. 2800,00 kr. 
Klasse IV: 1,50 kr. 4200,00 kr. 
Klasse V: 3,00 kr. 8400,00 kr. 
Klasse VI :4,50 kr. 12600,00 kr. 
Klasse Vil: 6,00 kr. 16800,00 kr. 
Mindste årlige præmie pr. for
sikring: 25,00 kr.
Forsikringsbetingelser og an
meldelsesblanket fås ved hen
vendelse til foreningens kontor,
postboks 110, 8800 Viborg 
Tff. (06) 62 61 11

Tegn
et
abonnement
på
Hedeselskabets
Tidsskrift

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G 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 246.



.PINDSTRUP
haveprogram

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

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

Drænrør
2"-8"-SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon06-943029

leveres på 
éngangs-paller #

Skovredskaber 
L - bare bedre...

xm
Jk

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

(jQjiiV

. Skov- og 
JOBUipS Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 77 2604

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.



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

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

HEDETRÆ

JUUL offnugger . (,
• DANSK FLISHUGGER
• STOR KAPACITET

• MANØVREDYGTIG

• GODKENDT AF 
FABRIKSTILSYNET

^ • LET BETJENING 

. • ROBUST

2 TYPER

M 07.34 3111

SPAREKASSEN
-din problemløser!

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

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

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

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

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

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

; ' m

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.



Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
haridel med pyntegrønt



Postbesørget avis

wavin - til det effektive danske landbrug

Du kan få 
stort

udbytte
af et besøg
hos wavin

Besøg Wavin’s stand Kik ind på Wavin’s 
på Agromek, og se hvor- stand 5024 i Hal K og få et

dan vi kan løse dine 
vandproblemer, hvad en
ten du har for meget 
eller for lidt.

større udbytte.

0

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




