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HAFNIA
HAANDIHAAND
-helsikring i hverdagen

Tegn abonnement på Hedeselskabets Tidsskrift

H U S K

at melde flytning 

til postvæsenet

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

Galten 
Teglværk♦

Silkeborgvej 109.8464Galten .Telefon06-943029

TRARYD 
■motorsavens 
bedste ven
TRARYD FILFABRIK AB i Sverige fremstiller kun 
runde kædesavfile - og er derfor specialist på disse.
Det var TRARYD som opfandt den spiralhugne 
kædesavfil, som giver længere levetid og bedre 
skær på kæden,
TRARYDS file er fremstillet af svensk kvalitetsstål. 
Forlang TRARYD næste gang du skal købe file.
Fås hos motorsavforhandlere, skovværktøjs
firmaer m.fl.

Kædedeling TRARYD Fil TRARYD Nr.
V32" - 4,0 mm 62

0.325" Vu" - 4,7 mm 81
Ve" 'V««" - 5,1 mm 82
Ve" V32" - 5,5 mm 83

0.404" '/<" - 6,3 mm 84

H.P. Vangskov ApS
Aldersrogade 6B • 2100 Kobenhavn 0 ■ Telefon 01-183811

H

*«t.



NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

St. HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Flagstænger

ilpl

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

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

HANDELSBANKEN
altid med i billedet Q

Drænrør ør tegl
• •
Hesselho tegl Orten tegl
isolersten blødslrøgne
isoblokke facadesten
drænrør røde, mocca

gellerupsten

• •
Silkeborg tegl Skærup tegl
blødslrøgne maskin-
facadesten facadesten
røde, mocca røde, mocca
herregårdsklinker reducerede

Trtstrup tegl Teglbeton
maskin- fiboblokke
facadesten rom'adæk
gule glatte tegloverliggere
prægede 
kostede

.11

JYDSK
TEGLVs 6920 VIDEB/EK-TELEFON 07-171022



RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

A/S SKOVBANKGAARDS TEGLVÆRK
7160 Tørring . Tlf. (05) 80 10 38 og (05) 80 17 22

Tegn abonnement på Hedeselskabets Tidsskrift

valmeTS
3 nordiske kæmper

'rnnnm

VALMET-en finsk kvalitets
traktor, deraldrig giverop!

Tre grundmodellermed mo
toreffekt på 49-91 hk, giver 
alle muligheder og alle lettel
ser. Hydraulisk styring og 
fuldsynkroniseret gearskift.

Fantastisk førerkomfort -

uden vibrationer og med la
veste støjniveau.

Hurtig og landsdækkende 
service.

VALMET
-nordisk kvalitet og styrke

Importør for Danmark: Skandinavisk Traktor Compagni A/S 
Torsøvej 2 ■ DK-8240 Risskov ■ Tlf. 06 - 21 37 00

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 
vandløbsreguleringer og 
afvandingsarbejder 
Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L Ø V E N "
Betonvare- og mørtelfabrik 
Skjern - Telefon (07) 35 12 44

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 
JYSTRUP

Telf. Ortved 03628 - 300

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Arlig præmie og maksimum
erstatning:

1,00 kr. pr. ha . . . .  1400 kr.
1.50 kr. pr. ha____ 2100 kr.
3,00 kr. pr. ha ... 4200 kr.
4.50 kr. pr. ha . . . .  6300 kr.

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø 
og planter.
Pfantekatalog tilsendes gerne på forlangende. L .

SKÆRBÆK I SKÆRBÆK
PLANTESKOLE I

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

L A N D B R U G S R Ø R  *P*re
samt specialartikler til markvandingsanlæg

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

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

PLOVE GRUBBERE
STENOPTRÆKKERE

m PLOVFABRIKKENL L k

»BOVLUND« A/S
6535 Branderup J.(04) 83 52 33

PARTNER’S nye P-linie 
dækker ethvert behov...

FARTHER Qq

Nyt lukket håndtagssystem
giver bedre afvibrering og Cé S*.
stabilitet. Den stærkeste
motor af alle letvægtssave.

PARTNER
P55 . .
sionelle skovarbejder. Drifts- t 
sikker, velafbalanceret og |f j
let at arbejde med.

PARTNER
pro
70 cm3 motor og beregnet v?!jaL
for den skovarbejder der ar- ■ 
bejder i blandet skov, stort Hg1 j

PARTNER s*\
P100
Saven til storskovning og i øv- 
rigt til virkelig hårdt arbejde. 11
Motoren er på 6 HK (DIN). SÉTi
Kan leveres med 30" sværd. gg

Forhandlere:
STORKØBENHAVN 
København: H.P Vangskov. 
Aldersrogade 6B, Til. (OS) 1838 II. 
Lyngby: Lyngby Teknik.
Kongevejen 61. TU (02)87 66 28 
SJÆLLAND
Borup: Regnemark Maskinudlejnmq. 
Kulerupvej 24. Tit (03) 62 68 76 
Helsinge: Haveudstyr. 
vi Gerner Hansen, Fredgårds 
vej 2. Tlf. (03) 29 42 85.
Herfølge: Leif Ebbe. Færøvej 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 78 
Tlf (03)51 05 89.
Ringsted: HFJ Service. Sønder 
gade 23. TU. (03)61 32 33. 
Slagelse: L. Ulrichs Isenkram. 
Smedegade 2. Tlf. (03) 52 00 01.
LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen, 
Halsled. TU. (03)93 91 88. 
Nykøbing F.: Vifh. Rasmussen, 
Gåbensevej 70. Kraghave.
TU (03)85 1109

JYLLAND
Esbjerg: Brode Drews ApS, 
Håndværkervej 9, Sædding.
TU. (05) 15 36 00.
Horsens: Horsens Værktøjs
magasin, Hede Nielsensvej 2 
Tlf. (05)62 62 11.
Jelling: Impuls,
Gormsgade 17. TU. (05)87 12 98 
Nørresundby. Per Jørgensen, 
Skovværktøj, Thisiedvej 100.
TU. (08) 17 27 33.
Randers: Jydens Plæneklipper 
Service, Århusvej 51.
TU. (06) 42 49 03

Ringkøbing: Smedegades Motor 
værksted, v/ Arne Kristensen 
TU. (07) 32 09 92.
Them: Knudlund Bådcenter, 
Industrivej 1. Tlf. (06)84 77 10. 
Vejle: H.D. Salg & Service, 
v/ Hans Dalsgård, Horsensvej 4, 
TU. (05)832844.
Viborg: Viborg Plæneklipper 
Service, Bøssemagervej 3.
TU. (06) 62 53 74.
Åbenrå: Sønderjysk Partner 
Service, Løgumklostervej 121.
TI 1,(04)62 46 70.

FYN
Odense: Hansen & Kiilsholm. 
Skibhusvej 51 Tlf. (09) 11 75 32. 
Tranekær Mek. Poul Olsen, 
Bygaden 74. Tullebølle 
Tlf' (09)50 12 72.
BORNHOLM
Rønne: Havebrugsmaskiner
v/ A. Mogensen, Akirkebyvej 48
TU. (03) 95 37 30
Rønne; Scooter Centralen,
Vimmelskaftet 26.
TU. (03)95 21 76.



Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
handel med pyntegrønt
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I nummer 2:
Skovbrugsafdelingen
EF-skovene
Hold øje med elmesygen 
Ribemarskens sluser 
Dødsfald
Jordbrugets trivsel 
Vejtræer
Læplantningsmøde 
i Varde
Bog om læplantning 
Erosion i Tanzania

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

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

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

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.

Tidsskrift-redaktion 
og annonce-ekspedition:
Hedeselskabet,
Postbox 110, 8800 Vibog 
Telefon (06) 62 61 11.

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
I vinterens favntag - 
forneden et nyt 3-rækket 
kollektivt løvtræhegn 
til afløsning af et 
aldrende grantræhegn 
foroven, som er ved at 
være udlevet.

Hedeselskabets
Tidsskrift

Hedeselskabets
Skovbrugsafdeling

Bestyrelsen har på et møde i december 1978 besluttet, at 
Plantningsafdelingen skal skifte navn til Skovbrugsafdelin
gen, og herved imødekommes et ønske om at bringe nav
net i overensstemmelse med afdelingens hovedopgave.

Bag navneskiftet ligger en udvikling, der netop var et af 
Hedeselskabets formål, at forvandle uudnyttede arealer til 
producerende plantager.

Den indledende tilplantningsopgave er i det væsentlige 
løst. Tilbage er kun få og små arealer, der kan forventes 
nytilplantet, og i dag er afdelingens hovedopgave at pleje, 
forbedre og udnytte plantagerne.

Det er en langt mere omfattende opgave end selve til
plantningen, idet hovedparten af plantagerne nu er nået 
frem til den produktive alder. Det betyder, at der er etable
ret nye og varige arbejdspladser, og at der kan produceres 
tømmer til gavn for landets økonomi.

Afdelingens gamle navn var betegnende for opgaven, 
men også et udtryk for en forståelig beskedenhed. Det 
krævede både fantasi og tro at forestille sig en udvikling 
fra den spæde plante i den rå jord og frem til de måske 
20 meter høje nåletræer i den sluttede plantage.

Navneskiftet er et udtryk for, at den første del af opga
ven er løst, og at arbejdet nu består i at forvalte det etable
rede skovbrug.



EF bør have en 
skovbrugspolitik
EF bør have en skovbrugspolitik. Det me
ner EF-kommissionen, som i en meddelelse 
til Ministerrådet begrunder, hvorfor det er 
nødvendigt med en fælles politik på områ
det skovbrug. Kommissionen fremhæver 
blandt andet, at EF’s træimport næst efter 
olien udgør den største underskudspost på 
EF-landenes samlede handelsbalance. Det 
drejer sig om ca. 56 milliarder kroner om 
året for de ni EF-lande tilsammen.

Dette underskud forventes at stige bety
deligt inden århundredets udgang. Det me
nes således, at behovet for træ vil stige med 
to pct. om året indtil år 2000. EF’s egen
produktion, der dækker mindre end halv
delen af dette behov, vil kun stige med én 
pct. om året, medmindre der sker ændring 
i skovbrugspolitikken.

Skovene dækker 21 pct. af EF-landenes 
samlede areal. I de enkelte EF-lande er for
delingen således:

Skovareal
i alt

1000 ha
i pct. af 
arealet

Belgien: 615 20
Danmark: 470 11
Frankrig: 13.950 25
Holland: 310 8
Irland: 330 4
Italien: 6.300 21
Luxembourg: 85 32
Storbritannien: 2.020 8
Tyskland: 7.200 29

EF i alt 31.280 21

Af disse skovarealer er over halvdelen, 
nemlig 18,75 millioner ha privatejede, me
dens staten og andre offentlige myndighe
der ejer de resterende 12,53 millioner ha.

I Danmark er forholdet det, at private 
ejer 285.000 ha af skovarealet, medens sta
ten og andre offentlige myndigheder ejer 
185.000 ha.

I modsætning til statsskovene er de pri
vatejede skove forholdsvis små. Af de om
kring tre millioner private skovejere, der 
findes i EF, er det kun de 50.000, som har 
skovarealer på over 50 ha.

I sin meddelelse understreger Kommis
sionen, at EF må have opmærksomheden 
henvendt på de ofte uholdbare vilkår, der 
bydes de mange private skovejere.

Skovbrugspolitikkens 
formål og principper
Samtidig med sin meddelelse har Kommis
sionen forelagt Ministerrådet et forslag til 
en resolution om skovbrugspolitikkens mål 
og midler.

Det fremgår blandt andet, at en skov
brugspolitik på EF-plan skal søge at skabe 
betingelser for, at effektivt drevne skov
arealer er økonomisk bæredygtige. I øje
blikket svarer det årlige udbytte af et skov
areal til gennemsnitlig ca. tre pct. af sko
vens kapitalværdi.

Ansvaret for skovbrugspolitikkens gen
nemførelse bør i alle medlemsstater ligge 
hos en skovstyrelse, som er effektivt orga
niseret, og som har tilstrækkeligt personale 
og økonomiske midler.

Skovbrugets beskatning og økonomiske 
støtteordninger bør ifølge Kommissionens 
forslag tilskynde til effektiv og stabil skov
drift, herunder beskyttelse mod brand og 
anden skade.

Desuden skal forsknings- og udviklings
arbejde være rettet mod en økonomisk for
delagtig løsning af de mest påtrængende 
problemer, som skovbruget er stillet over 
for.

En skovbrugskomité
Kommissionen foreslår desuden Minister
rådet, at der oprettes en fælles skovbrugsko
mité i EF. Denne komité skal være ansvar
lig for undersøgelser af EF-landenes skov
brugspolitik og den nødvendige tilpasning 
af de enkelte landes politik til en fælles po
litik i EF.

Komiteen skal høres af Kommissionen 
vedrørende vigtige skovbrugsaspekter af de 
foranstaltninger, Kommissionen i fremtiden 
måtte træffe på dette område.
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Bekæmpelse af 
elmesygen

Af stor betydning at plante
sundhedsmyndighederne 
hurtigt modtager oplysning om 
sygdommens udbredelse

Af afdelingsleder
dr. agro. A. Yde-Andersen

Elmesygen har tidligere været omtalt og be
skrevet her i tidsskriftet, men den er siden 
da fundet flere steder i Odense og omegn. 
Det er blevet forsøgt at udrydde den, men 
først hen på sommeren vil det vise sig, om 
det er lykkedes. Forsøg på udryddelse har 
imidlertid slået fejl i alle andre lande, og 
hertil kommer, at elmesygen muligvis også 
findes andre steder i Danmark.

Skulle det trods alt lykkes at udrydde el
mesygen denne gang, må det huskes, at det 
dog er sandsynligt, at sygdommen før eller 
siden vil komme til landet igen og måske 
komme for at blive, og det må heller ikke 
glemmes, at angrebne elme i reglen dør i 
løbet af et par år.

Landbrugsministeriet anser derfor elmen 
for at være en truet træart, og af hensyn til 
læplantningernes fremtid anbefales:

at elmen i fremtiden kun plantes, hvor 
den ikke kan erstattes af en anden træ
art,

at det ved nødvendige tyndinger i læ
plantninger, hvor valget står mellem 
hugst af en elm eller et træ af en anden 
art, vælges at fælde elmen.

Landbrugsministeriet henstiller endvidere, 
at der ved frivillig indsats gøres et forsøg 
på at sinke sygdommens spredning og på at

holde den på et efter forholdene accepta
belt niveau. Efterstående foranstaltninger 
skønnes at ville kunne føre til dette mål, 
men de vil give det bedste resultat, såfremt 
de iværksættes over et større område. Det 
må imidlertid antages, at det offentlige som 
grundejer vil føre an, og at de private jord
ejere blot skal følge trop.

Bestræbelserne går ud på at udrydde 
smittende arnesteder samt at nedsætte smit
tefaren og bør omfatte:

Fældning af alle syge, døende og døde 
elm:
når de opdages i tiden 1. maj - 31. au
gust så snart som muligt, 
når de opdages i tiden 1. september - 30. 
april inden den 1. maj. 
samt
enten, at stammerne afbarkes umiddel
bart efter fældning, og at barken og gre
nene brændes umiddelbart og helst på 
stedet,
eller, at stammerne umiddelbart køres til 
savværk, hvor de opskæres med det sam
me, og hvor barken brændes, medens 
grene brændes umiddelbart og helst på 
stedet,
eller, at stammerne og grenene umiddel
bart efter fældning begraves under mindst 
en halv meter jord. 
samt
i alle tilfælde, at stødene afbarkes til en 
dybde af mindst 20 cm under jordover
fladen, eller dækkes med mindst 20 cm 
jord.

Det er af stor betydning for den fortsatte 
bekæmpelse af elmesygen, at plantesund
hedsmyndighederne modtager oplysninger 
om sygdommens udbredelse her i landet så 
hurtigt, som muligt. Fund af syge elme med 
de tidligere beskrevne symptomer bedes 
derfor indberettet til:

Statens Plantetilsyn 
Gersonsvej 13 
2900 Hellerup.

Flere oplysninger om sygdommen, svam
pen og billen, vil findes i „Naturens Ver
den" i sommeren 1979.



Ribemarskens sluser

Sluserne bliver 
forstærket og 
aflejringen af 
sand mindskes

Af civilingeniør Finn Larsen, 
Hedeselskabet

I forbindelse med forstærkningen af Ribe- 
diget er det fundet nødvendigt også at 
istandsætte og omforme sluserne til Va
dehavet. Hedeselskabet har assisteret 
med dette arbejde, som omfatter sluser
ne for Vester Vedsted bæk, Darum bæk 
og Kongeåen.

Samtidig med forstærkningen af slu
serne har det også været hensigten at op
nå en forbedring af afstrømningsforhol
dene i sluserne, hvor der har været pro
blemer med aflejring af sand og afsæt
ning af drivgods og grøde. Især Konge
åen og Vester Vedsted bæk er meget 
sandførende.

Diget og sluserne ved Ribe er lavet 
for at beskytte den nordlige afslutning af 
det marskbælte, der fra Holland stræk
ker sig op langs Sønderjyllands vestkyst. 
Den er som al anden marsk dannet ved 
aflejring af de slikmasser, som indehol
des i havvandet, der stiger og falder med 
flod og ebbe.

Efterhånden kan en marskdannelse 
blive så høj, at det almindelige højvande 
ikke går ind over den. Meget tidligt be

gyndte man i marskegnene at beskytte 
den højere liggende marsk mod de ek
straordinære højvande, stormfloderne, 
ved digeanlæg, da saltvand virker øde
læggende og hæmmende på væksten af 
de fleste kulturafgrøder.

*

Ved Ribemarsken begyndte man at byg
ge diger i de første århundreder efter Kri
sti fødsel, men modsat længere sydpå var 
digerne her små og utilstrækkelige, som
merdiger, som kun var beregnet på at 
beskytte afgrøden i sommertiden og ikke 
gav nogen sikring mod stormfloder.

Helt op i vort århundrede måtte ind
byggerne i Ribemarsken leve med fryg
ten for stormflod og med de forstyrrel
ser, som floderne afstedkom. Således var 
det almindeligt, at floder skyllede tilført 
gødning, mergel eller udsæd væk, så der 
måtte piøjes, harves og sås om igen. Tit 
blev roekuler og hæs splittet ad, og bøn
derne måtte hente deres roer og korn på 
andres marker og langs grøfter.

Værst var det naturligvis, når der ind
traf en egentlig stormflod. Den værste 
stormflod, hvorom der findes beretnin
ger, indtraf natten mellem den 11. og 12. 
oktober 1634. Havet hærgede under den
ne stormflod landet fra Ribe i nord til 
Ditmarsken i syd, og tabet af menneske
liv skal have været over 12.000, en an
selig del af landets befolkning på den 
tid. I Ribe Domkirke er der et mærke, 
der angiver højden af floden af 1634 til 
ca. kote 6,0 m, men det er muligt, at det 
er upålideligt. Det er før set, at sådanne 
mærker er flyttet til vejrs, for at de kun
ne sidde uforstyrret.

Når inddigningen ved Ribe Marsk ikke 
blev foretaget samtidig med de store ar
bejder længere sydpå, skyldtes flere for-
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hold. Dels var arealerne et grænsedi
strikt, der i administrativ henseende var 
adskilt fra den øvrige marsk, dels gen
nemskæres Ribemarsken af de store 
vandløb, Ribe å og Kongeå, hvorfor et 
digeanlæg nødvendigvis må indbefatte 
bygning af store og bekostelige sluser.

Efter krigen i 1864 opstod der en stør
re politisk vilje til at hjælpe den be
trængte landsdel. Men først i 1914 stod 
diget med sluser, projekteret af Hedesel
skabet, færdigt.

*

I 1976 vedtog folketinget en lov om for
stærkning af Ribediget efter nogle kraf
tige påmindelser om havets styrke, men 
til nu har diget udfyldt sin mission, at 
holde havvandet tilbage. Man har dog 
ikke helt undgået oversvømmelser i den 
forløbne tid, idet slusernes anbringelse 
medfører, at man ved store afstrømnin

ger indefra og langvarigt højvande uden 
for sluserne vil få de lavestliggende area
ler sat under vand. Selv om der forelig
ger forskellige tekniske løsninger på det
te problem, såsom højvandspumpestatio
ner eller inddigning af åerne, har der 
ikke været den fornødne tilslutning bag 
sådanne planer.

De tre af sluserne for Ribemarsken, 
nemlig afvandingssluserne for Kongeåen, 
Vester Vedsted og Darum bæk, er byg
get efter samme skabelon som alminde
lige selvregulerende afvandingssluser, 
medens man af hensyn til skibsfarten til 
Ribe byggede en kammersluse for Ribe 
å. De to små afvandingssluser er fuld
stændig ens med en bredde på 4 m og et 
vandslug ved almindelig højvande på 
10,4 m2. De er udført med betongen
nemløb overdækket med en halvcirkel
formet hvælving og lukkes med træporte.

Diget ved V. Vedsted forstærkes. Den mørke linje foroven i billedet er en rørledning, 
hvorigennem fyld fra vadehavet pumpes ind til diget. Midt i billedet til venstre løber det 
opslemmede fyld ud til forstærkning af digets fod mod havet.
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Som reservelukke (stormskot) findes et 
jernstigbord, der kan hejses ned og lukke 
for slusen, ligesom det også kan bruges 
til at stemme vandet op inden for slusen 
til skylning af denne. Slusen for Konge- 
åen har 5 åbninger - hvoraf dog kun 3 
har været i brug i de senere år - af sam
me størrelse som de små sluser og er 
iøvrigt konstrueret analogt med disse.

*

I dag kan det konstateres, at man - mu
ligvis af glæde over at kunne forbedre 
forholdene i området - lavede sluserne 
med noget for stort vandslug. Slusebun
den blev lagt i kote -1,90 m for Darum 
sluse, -1,40 m for Vester Vedsted sluse 
og -1,90 m for Kongeåslusen.

Formodentlig har man overvurderet 
mulighederne for forbedrede afløbsfor
hold i Vadehavet. De vadehavskanaler, 
der findes i dag, har bundkote -0,50 - 
0 m, og vandløbenes bundkoter ved slu
serne ligger i samme interval. Derfor 
kommer sluserne til at virke som bund
fældningsbassin for det materiale, som 
transporteres i vandløbene. Således er 
slusebundene i dag fyldt op med sand. 
Når sluserne åbnes skylles en del af san
det ud, og der lægger sig ofte en sand
banke hen over sluseportenes anslags
kant. Det er den væsentligste kalamitet 
ved sandaflejringerne, idet sandbankerne 
giver besvær ved slusernes lukning og 
kan eventuelt medføre, at sluseportene 
løftes af hængslerne.

For at forbedre forholdene opstillede 
man forskellige skitsemæssige udform
ninger af slusebundene. Ved Hedeselska
bet har man da ved EDB-beregninger 
undersøgt de forskellige alternativers ev
ne, dels til at føre vand, dels til at føre

sand igennem slusen. Begge disse formål 
må tilgodeses, men de mekanismer, som 
er involveret, virker i modsat retning; så
ledes forstået, at hvis man ensidigt tæn
ker på at forbedre den vandførende ev
ne, forringes evnen til at føre sand og 
vice versa.

Især er belyst de forskellige udform
ningers evne til at bortlede vand efter en 
ekstrem højvandssituation kombineret 
med en maksimal afstrømning fra oplan
det, og desuden er slusernes sandførende 
evne ved lave vandføringer undersøgt. 
Princippet ved beregningerne skal kort 
skitseres: Når vandspejlet uden for diget 
stiger, lukkes sluseportene normalt efter 
en vis tid; nemlig når vandspejlet i havet 
bliver højere end vandspejlet i den indre 
slusekanal. Afstrømningerne fra vandlø
benes opland må da i den tid, sluserne er 
lukkede, optages af det reservoir bag di
get, som består af vandløb, grøfter, fyld
grav og eventuelt lavtliggende arealer. 
Reservoirarealet afhænger således af 
vandstanden, idet det er stigende med 
stigende vandstand. Når vandet går over 
vandløbenes kanter, vil reservoirarealet 
normalt være så stort, at vandstanden 
herefter kun stiger meget langsomt.

*

Når reservoirarealet er beregnet for en 
række koter, kan det indre vandspejls
forløb på enkelt vis beregnes. Når vand
spejlet uden for diget atter falder til et 
niveau under det indre vandspejl, åbnes 
sluserne. Vandføringen igennem slusen 
er bestemt af forskellen mellem vand
spejlene indenfor og udenfor diget og af 
det vandførende tværsnit i slusen. For
løbet af ydre vandspejl kendes for en 
række ekstreme situationer og naturligvis 
også for normale situationer. Men man

28



vil forstå, at vandføringen gennem slu
sen ændres minut for minut. Beregnin
gen af indre vandspejls forløb bygges på 
en såkaldt kontinuitetsbetragtning. Man 
udtrykker matematisk, at den vand
mængde, der i et kort tidsrum (f. eks. et 
minut) fragår det indre reservoir, er lig 
den vandmægde, der i samme tidsrum er 
strømmet ud i havet gennem slusen, mi
nus den vandmængde som er tilkommet 
fra oplandet. Man går ud fra, at vand
spejlsvariationerne foregår så langsomt, 
at man uden mærkbar fejl kan behandle 
den øjeblikkelige bevægelse som statio
nær i et kort tidsrum, som f. eks. et mi
nut.

Minut for minut beregnes på den skit
serede måde den indre vandspejlskote (hi), 
vandføringen gennem slusen og vandha
stigheden. Det er nærliggende at udføre 
disse gentagne beregninger på EDB, idet

man danner en såkaldt programløkke, 
der gennemløbes det nødvendige antal 
gange. Bekvemt kan endvidere forskel
lige tværsnitsformer for sluserne gen- 
nemregnes, idet man da kun skal ændre 
et mindre programafsnit. For de små slu
sers vedkommende fandtes det gunstigt 
at hæve bunden i sluserne 1,6 - 1,8 m. 
løvrigt foresloges det at udføre tværsnit
tet med et 2 m bredt bundløb med side
banketter beliggende 0,30 m højere. Det 
vil forbedre den sandførende evne bety
deligt ved små afstrømninger. For Kon- 
geåens vedkommende pegede beregnin
gerne nærmest på en løsning, hvor man 
hævede bunden ca. 1,0 m og vendte til
bage til at benytte alle 5 porte (evt. kun 
3 i sommertiden).

Det skitserede bundløb er nu udført i 
Vester Vedsted sluse.

Dødsfald egn blev hans arbejdsområde, indtil han 
fratrådte i 1961 på grund af alder.

^ A

J. P. Knudsen.

Den 23. februar døde fhv. distriktsbestyrer 
J. P. Knudsen, Tønder, i en alder af 87 år.

J. P. Knudsen blev ansat ved Hedesel
skabet i 1919 og kom i 1920 til Tønder, 
hvor han 5 år senere blev udnævnt til di
striktsbestyrer. Og den sønderjyske vester-

Fængslende og fornøjeligt fortalte J. P. 
Knudsen i Hedeselskabets Tidsskrift nr. 1 
1971 om sine mange opgaver i den noget 
forsømte yderegn af det tidligere stortyske 
rige, som igen blev dansk ved Genforenin
gen i 1920.

Et bemærkelsesværdigt tillidsforhold blev 
bygget op mellem J. P. Knudsen og lands
delens befolkning. Ved et af de sidste mø
der, han havde om en vandløbsregulering, 
var lodsejerne indstillet på at underskrive 
protokollen i enighed, men da Knudsen ved 
mødets slutning ikke havde fået forhand
lingsresultatet ført ind, foreslog forsamlin
gen, at han ventede med det, til han kom 
hjem, hvorefter de underskrev den blanke 
protokolside. hk
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Jordbrugets 
trivsel må 
ikke unødigt 
hindres
Læplantning vil kun i få tilfælde 
møde modstand fra frednings
side, siger leder af frednings
afdeling

- I Ribe amt er det fra amtsrådet og det 
daværende fredningsplanudvalg bl. a. ble
vet sagt, „at den fortsatte trivsel af jord
brugserhvervene ikke unødigt måtte hin- 
dres“, og det synspunkt vil givet få stor 
vægt i regionplanen for Ribe amt, sagde 
landinspektør H. Præstholm, som er Ribe 
amtsråds fredningsafdelingsleder, ved læ
plantningsmødet den 26. januar i Varde.

Det er ofte sagt, at Danmarks landskab 
er et kulturlandskab skabt af årtusinders 
jordbrugere. I dette kulturlandskab er læ
plantningerne et meget værdifuldt element. 
Det er også ofte sagt, at de seneste årtier 
har givet os nye vældige muligheder for at 
omdanne vort landskab.

Samfundets udvikling har medført, at by
befolkningen nu er langt større end den 
landbefolkning, som stadig har landskabet 
som arbejdsfelt og eksistensgrundlag.

Andre synspunkter end landbrugets på 
landskabets anvendelse har derfor fået røst 
og styrke. Det er ikke blot „svævende" 
og „sekteriske" fredningssynspunkter, der 
føres frem, men også nok så kontante be
hov som f. eks. arealer til byformål, vejan
læg, ler- og grusgravning, drikkevandsfor
syning og energiforsyningsanlæg.

Det må dog indrømmes, at man fra fred
ningsside har vist „interesse" for temmelig 
store arealer, men det hænger sammen med,

at fredningshensyn er mange forskellige - 
strækkende sig fra beskyttelse af enkelte 
plante- og dyrearter til beskyttelse af store 
landskaber, hvor befolkningen kan hente 
rekreation. Oftest vil ønskerne om beskyt
telse og benyttelse af landskaber ikke være 
i konflikt med landbrugets og skovbrugets 
dyrkningsinteresser.

En produktiv skov med bevoksninger af 
vekslende alder eller et veldrevet landbrugs
område vil byde på mange oplevelsesmu
ligheder.

I Ribe amt er de karakteristiske land
skabselementer ådalene fra øst mod vest og 
de store hedeflader, hvori åerne har skåret 
sig ned. Det er disse ådale samt de endnu 
uopdyrkede hede- og moseområder, som er 
de væsentlige fredningsinteresseområder i 
Ribe amt, når man ser bort fra Vestkyst
området, der ikke er af større landbrugs
mæssig betydning.

Læplantning i det produktive landbrugs
landskab vil derfor kun i få tilfælde støde 
på modstand fra fredningsside. Man kan 
tværtimod tænke sig, at læhegnene i frem
tiden i visse tilfælde kan blive et vigtigt ele
ment i landskabsudnyttelsen. Langs læhegn 
og ad småveje og markveje kan stier føres 
fra byerne ud til naturområderne. Det vil 
naturligvis fordre hensyntagen hos bybo
erne, men vil også give gode kontaktmulig
heder mellem befolkningsgrupperne.

I eller langs ådale og udyrkede arealer 
vil der kunne komme indvendinger mod 
plantninger. Hermed ikke sagt at læplant
ning der er udelukket, men den må ske 
med varsomhed og med hensyntagen til 
landskabsbilledet, herunder også udsigts
muligheder fra veje og stier. I visse tilfælde 
vil spredt plantning langs vandløb endog 
kunne have en gavnlig indflydelse på vand
kvaliteten.

Hermed har jeg strejfet et emne, hvor 
jeg tror interesseafvejningen i regionplanen 
kan blive mere vanskelig - nemlig spørgs
målet om anveldelse af vore vandresourcer.

Vand skal vi bruge til mange formål. 
Det, de fleste kender til, er drikkevand og 
vand til industri m. v. I de senere år er der 
etableret et stort antal markvandingsanlæg 
i Ribe amt, så en væsentlig del af amtets
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vandreserver i tørre somre skal være til rå
dighed for landbruget. Denne udvikling er 
formentlig ikke afsluttet. Sikringen af vand 
til de forskellige formål er en vigtig del af 
regionplanlægningen, og det kan ikke ude
lukkes, at der i nogle områder vil blive lagt 
loft over vandforbruget til markvanding.

Kun en mindre del af vandingsvandet ta
ges direkte fra vandløb, men oppumpning 
af grundvand fra de øvre lag har indfly
delse på vore vandløb. Hensynet til vand
løbenes vandføring og dermed deres evne

til blandt andet at føre byernes spildevand 
til havet og tjene som fiskevand for en stor 
del af befolkningen vil formentlig sætte 
grænser for grundvandsoppumpning til 
vandingsformål i en del områder.

Hertil kommer hele spørgsmålet om 
drænvands indflydelse på vandløbskvalite
ten, et spørgsmål, som er ved at blive sær
deles aktuelt i store dele af Ribe amt, hvor 
store arealer begynder at blive vandlidende 
som følge af sætninger i de afdrænede jord
lag.

X

Storbladet elm

Beplantning 
langs veje — 
for og imod
Interessen for vejbeplantning er stigende, 
og forslag til en sådan er udarbejdet af en 
arbejdsgruppe under Vejdirektoratets Vej- 
regeludvalg. Udvalgets sekretær var land
skabsarkitekt Ib Møller, Beder, og han 
fremhæver, at der i Danmark er et beplant
ningsmæssigt efterslæb på ca. 30 år efter de 
meget omfattende fældninger i 50’erne.

Baseret på især udenlandske undersøgel
ser fremgår det, at man ved hjælp af en 
hensigtsmæssig beplantning kan påvirke 
trafikanternes kørsel, så den bliver mere 
sikker, idet træerne kan være „optisk le
dende" og forbedre de kørendes opfattelse 
af vejens forløb.

Vigtig er beplantningens placering. Den

ideelle afstand mellem træ og kørebane
kant er 3 meter og mellem træerne indbyr
des 40-60 meter. Kun 2 pct. af de politire
gistrerede uheld i Danmark sker i forbin
delse med vejtræer, men sker de, er faren 
for at blive dræbt eller alvorligt skadet dob
belt så stor som ved andre uheld.

Ovennævnte forslag er efter dets frem
komst imødegået af formanden for TRYG 
TRAFIK, fabrikant Svend Bergsøe, der den 
11. februar i Jyllands-Posten skriver, at for
slaget om vejtræer bør afvises, da der ikke 
er ført skygge af bevis for, at der sker fær
re uheld på veje, hvor der er plantet træer.

Efter fældning af vejtræer og indførelse 
af sikkerhedsseler og generelle hastigheds
grænser bliver der årligt reddet 400 menne
skeliv. Så, siger Bergsøe, lad os være fri 
for sensationelt pladder, og skal der plan
tes træer, så bør afstanden til færdselslinjen 
være 15 meter!

GrApoppcl
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800 km læhegn er 
planlagt i Ribe amt
- I Ribe amt er der i 1977-78 plantet 115 km 
3-rækkede læhegn med 342.000 planter, og 
til 1978-79-sæsonen er der lavet jordarbejde 
til 150 km, men på grund af vintervejret er 
der kun plantet 20-25 km, sagde forman
den for Regionsudvalget for læplantning i 
Ribe amt, gårdejer Holger Vesterager, 
Grindsted, ved læplantningsmødet den 26. 
januar i Varde.

De tre tørkesomre har især ramt læhegn, 
som er plantet i 1970-72, hegn, hvor ren
holdelsen netop var ophørt. Et sprøjtemid
del Kerb 50 synes at have en udmærket 
virkning på indtrængende ukrudt og kan 
bruges, når den mekaniske rensning indstil
les.

Der er prioriteret og planlagt 800 km læ
hegn i Ribe amt i de næste 5 år. Det er, 
hvad der forventes at være penge til.

For at få fastlagt klare retningslinjer for 
læplantningen i forhold til naturfrednings

myndighederne har Fællesudvalget og He
deselskabet holdt et orienterende møde med 
fredningsplanudvalgene. Et møde til drøf
telse af nogle principielle spørgsmål holdes 
med Fredningsplanudvalget for Nordjyl
lands amt i Års den 4. april.

Salget af planter til selvplantere er i det 
forløbne år steget med 21 pct. til 675.000 
stk. Hvor plantningsforeningerne har ind
stillet virksomheden, kan planteinteresse- 
rede søge tilskud gennem regionsudvalget - 
i Ribe amt er dets sekretær konsulent J. J. 
Jakobsen, Grindsted.

Formanden rettede en tak til inspektør 
Gunnar Sørensen, Kolding, og hans stab 
for veludført læplantning og renholdelse af 
hegnene. Der er system i tingene, som der 
bør være, når der arbejdes med offentlige 
midler, understregede han.

Fra forsamlingen blev der sendt hilsen 
og tak til købmand Sven Hansen, Sorø, som 
i en 5-årig periode har skænket 250.000 kr. 
til læplantning i Jylland.

Konsulent J. J. Jakobsen, Grindsted, op
læste regnskabet, som viste en beholdning 
på 14.700 kr. hk

Bog for alle
læplantnings-
interesserede
LÆPLANTNING 
Af Frode Olesen,
Landhusholdningsselskabet, 138 sider,
88 kr.

Selv om der har været plantet læhegn i 
Danmark i mere end 100 år, har litteratu
ren om emnet været sparsom og ofte kon
centreret om specielle områder af læplant
ningen.

Frode Olesens bog må derfor hilses vel
kommen, idet den omhandler hele læplant
ningsspektret med afsnit om den historiske 
udvikling, gennemgang af teoretiske under
søgelser, træartsbeskrivelser, projektering og 
gennemførelse, pleje og lovbestemmelser.

For personer med daglig tilknytning til 
læplantning bringer bogen ikke afgørende 
nyt, da meget af indholdet har været of
fentliggjort som artikler i tidsskrifter eller 
meddelt ved foredrag.

Bogens styrke ligger i, at den samler ma
terialet på en overskuelig og let tilgængelig 
måde, så den kan tjene som håndbog for 
alle, der beskæftiger sig med læplantning 
for landbrug og gartneri eller ved mere 
miljøbetonede opgaver.

Takket være let tilgængeligt sprog og pæ
dagogisk opbygning er bogen nyttig for 
studerende på såvel agronom- som skov
brugs-, havebrugs- og landskabslinjer, lige
som den for den store kreds af borgere, der 
interesserer sig for miljø, landskabspleje og 
naturfredning, vil være nyttig ballast.

Der skal ikke her påvises fejl og mang
ler, som kan bero på en personlig vurde
ring, men i stedet udtrykkes glæde over, at 
de teoretiske overvejelser optager næsten 
en tredjedel af bogen. Disse oplysninger er
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tidløse og giver læplantningen et vigtigt do
kumentationsmateriale i hænde, når læ
plantningens sag skal tales hos bevilgende 
og lovgivende myndigheder.

Af det ovennævnte fremgår, at bogen 
varmt kan anbefales alle, der har interesse 
for eller bruger det danske landskab, uan
set hvilken indfaldsvinkel de har. C.A.

Hejbøl plantage 
fylder 100 år
Hejbøl plantage, der har nummer 55 blandt 
de ca. 4000 fredskovsplantager, som er an
lagt ved Hedeselskabets bistand, fylder 100 
år den 1. december 1979.

Allerede nu foreligger et jubilæumsskrift, 
hvortil den flittigste bidragsyder er gårdejer 
Povl Larsen, Ølgod, tidligere Hejbøl. „Stik- 
i-rend-dreng 1938-70“ kalder han sig selv i 
„Navne og data for plantagens mænd gen
nem 100 år“ med det lune, der kendetegner 
ham.

Ved stiftelsen var Hedeselskabet repræ
senteret ved skovrider N. Fritz, Brørup. I 
dag er kontakten vedligeholdt gennem sel

skabets Grindsted-distrikt, hvis skovrider, 
G. Bundesen, skriver i jubilæumsskriftet, at 
plantagen dækker 74,6 ha og rummer 
4300 m3 vedmasse, hvoraf der årligt hug- 
ges 200 m3. - Den 100-årige vil i år blive 
„istandsat" af arbejdsledige, som skal fore
tage udtynding og plantning.

Hejbøl Knap hedder et anlæg med fri
luftsscene i plantagen. Lærer i Hejbøl 1913- 
53, H. Øllgaard, var hjulpet af sine elever 
en drivende kraft for at få skabt festplad
sen. I 2. bind af Hedeselskabets historie 
bringes et billede af Hejbøl-børn, som i 
række og geled og med skuldrede spader er 
på vej til plantearbejde, der ofte fandt sted 
på en „fridag", når eksamen var overstået.

I anlægget er der rejst mindesten for læ
rer Øllgaard og forfatteren Salomon J. Fri
felt. hk

'«#

Smmn ■V' !»• ; *>i 11 s,
(* tSÉ3,;r ' "*

? *
7 \itt

r

4m j jfc ...**
PIS2 V2: ■ 7 - ; ^ -fj£ • • ' i1 ***** J *** ...> ’ m.. - -
r «■ yi. t  . . f  J *  1 1 ,

Wgtda.
Børn fra Hejbøl skole bruger en „fridag“ til at tage på plantearbejde.
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J. P. Møberg.

Hvordan skabes 
forståelse for 
bekæmpelse af 
jorderosion i 
Tanzania?
Befolkningstilvæksten og 
traktoren er væsentlige årsager 
til erosionsproblemer i dele 
af Afrika

Af lektor, dr. agro.
Jens Peter Møberg,
Den kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskole

Indledning
Mens vindforårsaget erosion spiller den 
største rolle for dansk landbrug, er det 
langt oftere vandforårsaget erosion, der 
skaber de store problemer i troperne. Det 
gælder både i de humide og de mere tørre 
dele af troperne. Derfor vil ordet erosion i 
det følgende kun dække over vandforårsa
get erosion.

Vindforårsaget erosion er dog ikke et 
ukendt fænomen i troperne; i de mere se- 
miaride til aride områder må de to ero

sionsformer nok ligestilles. Tanzania må i 
denne forbindelse betragtes som et semi- 
humidt til semiaridt område.

Det følgende angår en del af de mest al
vorlige jordbundserosionsproblemer i Tan
zania, og hvad der indtil nu er gjort for at 
undgå disse, samt hvad der kan gøres for 
at forebygge og nedsætte erosionens øde
læggelse af jordbunden.

De få litteraturhenvisninger i forbindelse 
med denne artikel skyldes, at meget af det 
materiale, der findes om emnet, ikke er 
publiceret, men findes i form af rapporter 
m. m. i landbrugs- og skovbrugsdeparte
menternes regionale og centrale arkiver 
rundt om i Tanzania. Meget af det, der her 
fremlægges, er baseret på egne observatio
ner og erfaringer fra landet.

Erosionsproblemer i Tanzania
Meget tyder på, at menneskefremkaldt ero
sion af jordbunden i Tanzania langtfra er 
et nyt fænomen. Specielt har afbrænding i 
forbindelse med svedjebrug forårsaget over
fladeerosion gennem tiderne. Men det er 
dog først i de sidste 50-70 år, at menneske
fremkaldt erosion er blevet et stadigt alvor
ligere problem i Tanzania.

Der findes ingen opgørelse over, hvor
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store dele af de dyrkede områder, der er 
berørt af erosion, så det vil være et skud i 
tågen at slynge et tal eller en procent ud. 
Men alle jordbundsfolk i Tanzania, med 
kendskab til emnet, føler, at det er ét af 
de alvorligste menneskeskabte jordbrugs
problemer i landet.

Nogle af de vigtigste årsager til erosio
nen er følgende:

a: Svedjebrugets degeneration
Svedjebruget har i årtusinder været den 

eneste jordbrugsform i størstedelen af Tan
zania. Kun i de nedbørsmæssigt mest be
gunstigede områder har en mere permanent 
form for jordbrug udviklet sig. Så længe 
brakperioden — i form af naturlig regene
ration af skov, krat og græs — var af en så
dan længde, at jorden hver gang genvandt 
sin naturlige frugtbarhed mellem dyrk
ningsperioderne, kunne svedjebruget prak
tiseres uden større problemer. Men den 
kraftige befolkningsvækst, der finder sted i 
disse år, forårsager, at den traditionelle 
form for svedjebrug bryder sammen.

Befolkningspresset medfører for det før
ste, at brakperioden afkortes fra det tradi
tionelle 15-30 år til 3-10 år. Det øger ero
sionsfaren, som er størst, når regntiden star
ter, efter at den naturlige vegetation cr ble
vet ryddet, og fordi den øgede udpining af

jorden forårsager en stadig forringelse af 
vegetationsdækket.

For det andet dyrkes stadig stejlere skrå
ninger i de nedbørsfattige områder. Om
kring Dodoma i Centraltanzania har det 
medført, at den naturlige vegetation har 
svært ved at genetablere sig efter nedhugst, 
afbrænding og dyrkning i blot en enkelt 
vækstperiode. Fjernelsen af fine jordpartik
ler og plantenæringsstoffer er for stor.

For det tredie har befolkningspresset, 
kombineret med den kraftige prisstigning 
på olieprodukter, øget efterspørgselen efter 
træ til brænde og trækul. Tidligere blev 
kun trækronerne hugget af og brændt på 
stedet, mens stammerne fik lov at stå, så 
reetableringen af den naturlige vegetation 
ret uhindret kunne finde sted. I dag bliver 
- inden for en radius af 30-50 km fra de 
større byer - også stammerne hugget om 
og sammen med de større grene solgt som 
brændsel eller brændt til trækul.

I de mere tørre områder i Centraltan
zania forårsager det, at den naturlige brak
vegetation har meget svært ved at geneta
blere sig selv efter dyrkningsperiodens af
slutning. Kultiveringslaget går tabt på 
grund af erosion, og jorden ligger vegeta
tionsløs hen med et ofte kompakt over
fladelag, der hindrer regnvandet i at sive 
ned.
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Figur 1. Eroderet landskab nær Kondoa nord for Dodoma forårsaget af overgræsning.
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Ved nogle markforsøg i dette område 
fandt Rensburg (1955), at allerede i den 
første dyrkningsperiode efter afbrænding 
og rydning af den naturlige vegetation på 
en skråning steg overfladeafstrømningen fra 
nogle få til 19,3 pct. Samtidig steg tabet af 
fine jordpartikler fra mindre end 1 ton/ha 
til 54,8 ton/ha, hvilket vil sige, at et halvt 
cm tykt lag af den mest værdifulde del af 
overjorden gik tabt i én dyrkningsperiode.

For det fjerde, befolkningspresset med
fører, at svedjebruget presses stadig læn
gere ud i de semiaride områder, hvor hø
sten kan forventes at slå fejl hvert andet 
eller tredie år, og chancen for at få jorden 
ruineret af vind- og vanderosion er stor.

b: Kvægbruget
Tidligere satte tsetsefluen en grænse for 

kvægbrugets udbredelse i Tanzania, og des
uden virkede epidemiske sygdomme regule
rende på kvæghjordenes størrelse. Det er 
nok grunden til, at der indtil nu ikke har 
udviklet sig en tradition for regulering af 
hjordenes omfang ved slagtning.

Den moderne veterinærvidenskabs fore
byggende midler samt bedre kontrol af 
tsetsefluen ved hjælp af buskrydning har 
helt forandret billedet. Antallet af kvæg 
øges år for år, og samtidig inddrages større 
dele af de bedste græsningsarealer til ager
brug. Indvinding af nye græsningsarealer 
ved hjælp af tsetsefluekontrol og buskryd
ning har ikke været i stand til at kompen
sere for dette tab. Resultatet er et stadigt 
stigende pres på de eksisterende græsnings
arealer med påfølgende overgræsning og 
ødelæggende erosion af jorden til følge.

Et særligt grelt eksempel på jordbunds
ruinerende erosion forårsaget af overgræs
ning kan ses omkring Kondoa nord for Do
doma, hvor billede nr. 1 er taget. Her er 
hele landskabet i dag gennemfuret af dybe 
erosionskløfter.

Problemet er mindre iøjnefaldende i an
dre dele af Tanzania, men alligevel alvor
ligt. Adskillige steder har overgræsning af 
tilstrømningsområder omkring opdæmmede 
vandreservoirer forårsaget tilsiltning af 
dem i løbet af 10-15 år (Rapp et al. 1972). 
Det var ofte de samme vandreservoirer, 
som gjorde det øgede kvæghold - der for

årsagede overgræsningen - muligt i disse 
drikkevandfattige områder!

Specielt geder er hårde ved vegetationen. 
De ribber buske og unge træer for løv i 
tørtiden og gnaver græsset så langt ned, når 
der er mangel på føde, at det har svært ved 
at regenerere. Så hvis geder får lov at følge 
efter jorddyrkerne i svedjebrugssystemet i 
et halvtørt område - hvad de ofte gør - vil 
regenerationen af jordbunden under brak 
tage endnu længere tid.

c: Afbrænding
Der er en dybtliggende tradition blandt 

jordbrugerne i Tanzania for, at den vege
tation, der kan brænde i tørtiden, brændes 
af. Årsagerne er uden tvivl adskillige. Nog
le af de vigtigste til en sådan ukontrolleret, 
ja uhæmmet afbrænding er bl. a., at der 
sker en frigørelse af plantenæringsstoffer, at 
det begrænser mængden af slanger og andet 
kryb, og at det giver en vis nyvækst af græs 
til afgræsning i slutningen af tørtiden, hvil
ket kan være højst tiltrængt. Det gør det 
lettere at holde vildsvin, aber m. m. borte 
fra de dyrkede lodder, og det gør jagten 
lettere. Samtidig er afbrænding jo en inter- 
greret del af svedjebruget.

Men til trods for, at der er meget, der ta
ler til fordel for uhæmmet afbrænding, er 
der også rent jordbrugsmæssigt alvorlige 
ulemper ved den; bl. a. ødelægges det be
skyttende vegatationstæppe, og jordbunden 
bliver lagt bar og ligger ubeskyttet, når de 
kraftige regnskyl, som regntiden ofte star
ter med, sætter ind. Den forårsager ødelæg
gelse af organisk stof og tab af vigtige 
plantenæringsstoffer som kvælstof og svovl. 
Indirekte forårsager afbrænding derfor dår
ligere jordbundsstruktur, nedsat vandned
sivning og større overfladeafstrømning, no
get, der direkte eller indirekte forøger jor
dens erodibilitet.

d: Det mere permanente jordbrug
Brugen af traktorer, som har taget fart 

den sidste snes år, har ikke i enhver hen
seende været en fordel for jordbruget. Ja, 
set ud fra et erosionsforebyggende syns
punkt, har de ofte bragt stor fortræd. Hel
digvis er det indtil nu sjældent lykkedes at 
holde traktorerne kørende i længere tid i
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de enkelte områder. Hvis det var sket, ville 
de nok have forårsaget endnu alvorligere 
erosionsproblemer, end tilfældet er.

Opdyrkning af store samlede marker på 
skråningerne, uden nogen som helst form 
for erosionsbegrænsende foranstaltninger, 
er stadig almindelig praksis, hvor traktoren 
benyttes. Desuden betyder det, at man for
lader den traditionelle form for minimums
kultivering af jorden - som jo er en af de 
bedste erosionsbegrænsende dyrkningsfor
mer der kendes - og gennemarbejder 
jorden ved hjælp af den maskinkraft, man 
nu har til rådighed; uden at skænke følger
ne en tanke.

Tidligere dyrkede familierne hver for sig 
deres små jordlodder her og der på skrå
ningerne. Lodderne var sjældent så store, 
at der var tale om erosionsproblemer. Men 
bevægelsen den sidste halve snes år for at 
få jordbrugerne til at danne de såkaldte 
Ujamaalandsbyer har skabt erosionsproble
mer.

Ujamaa er Kiswahili og betyder familie 
eller storfamilie. Ujamaalandsbyerne må 
nærmest betragtes som ko-operativer, hvor 
de fleste afgrøder dyrkes i fællesskab på 
store marker. Disse fællesmarker på skrå
ningerne har øget erosionsproblemet de 
sidste år, idet der i forbindelse med kulti

vering af de ret store arealer ikke er fore
taget noget erosionsforebyggende.

Et eksempel på, hvad en kombination af 
ko-operativ indsats og brug af traktor kan 
forårsage, ses vest for vulkanbjerget Meru. 
Her har Arusha ko-operative jorddyrk
ningsforening med traktor ryddet store are
aler til majsdyrkning. Resultatet er en kraf
tig fygning af den lette, askerige jord i slut
ningen af tørtiden, så driver af jord har 
lagt sig over hovedvejen fra Arusha til Nai
robi,

Selv på de landbrug, der drives i forbin
delse med et par af de største landbrugs
træningscentre, er det minimalt, hvad der 
foretages af erosionsforebyggende foran
staltninger. Billede nr. 2 er fra Universi
tetsfarmen Morogoro, og viser, hvad der 
kan ske, når der kommer et kraftigt regn
skyl.

I selvsamme by, i hvis udkant Land
brugsfakultetet ligger, fordelte de kommu
nale myndigheder i dyrkningssæsonen 1976 
skråningerne langs de dybe regnkløfter til 
de beboere, der ønskede et stykke jord til 
majs- og bønnedyrkning. Det gav påny van
det mulighed for at erodere i disse regn
kløfter, der ellers var stabiliserede af busk
og græsvegetation. En sådan friskeroderet 
regnkløft er vist i billede nr. 3.

4C
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Figur 2. Overflade- og fureerosion på Universitetsfarmen Morogoro.
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Hvad der er gjort for at hindre erosionen
Der er i de senere år foretaget undersøgel
ser i troperne over erosionen og dens kon
trol. Følgende er et uddrag af listen over 
publikationer om emnet: Peat and Pren
tice (1949) har undersøgt brug af forbund
ne strenge af opkammet jord til erosions
kontrol; Rensburg (1955, 1958) målte, ved 
hjælp af markforsøg, overfladeafstrømnin- 
gen og mængden af bortført jordmateriale 
fra jordlodder henholdsvis under naturlig 
buskgræsvegetation, under græs og under 
rækkeafgrøder. Northwood and Macartney 
(1971) har lavet forsøg med minimumskul
tivering i Tanzania. Rapp et al. (1972) har 
undersøgt erosionsproblemer i Uluguru- 
bjergene (mest jordskred) og tilsiltning af 
opdæmmede reservoirer i Centraltanzania. 
Ahn (1977) har givet en oversigt over ero
sionsproblemerne i Østafrika .Selv om Lal’s 
(1977a, 1977b, 1977c) og Kowal and Kas- 
san’s (1977) undersøgelser er udført i Vest
afrika er de i høj grad relevante.

Lal har undersøgt troperegnens erosivitet 
og tropejordernes erodibilitet, svedjebrugets 
indflydelse på jordbundserosionen samt for
skellige typer erosionsforebyggende meto
der, der er mest relevant i troperne. Kowal 
og Kassam’s undersøgelse ligger på det 
grundlæggende plan, idet de har målt regn
dråbernes energi i tropiske regnstorme.

Det viser sig også, at jordbrugerne selv 
har fundet frem til visse erosionsforebyg
gende foranstaltninger, der gør det muligt 
for generation efter generation at dyrke 
jorden uden væsentlig udbyttenedgang. Den 
oprindelige simple form for svedjebrug er 
et eksempel.

Men andre foranstaltninger praktiseres 
også. I Bihalamuro-, Geita-, og Mwanza- 
områderne og længere østpå dyrkes afgrø
derne på kamme, der er forbundet med 
hinanden for hver 1-2 meter og anlagt på 
tværs af skråningen. Før næste dyrknings
periode skrabes ukrudt, stubbe m. m. ned 
imellem kammene og kammene splittes op, 
så det organiske materiale danner kernen 
i den nye kam.

Denne form for erosionsforebyggelse kan 
dog kun benyttes i jorder, hvor vandets 
nedsivningshastighed er passende til både

at undgå vandmætning i længere tid og for 
hurtig udtørring af kammene. I jorder med 
lav nedsivningshastighed kan meget kraf
tige regnskyl forårsage, at vandet flyder 
over kammene. Hvis det sker, kan erosions
ødelæggelserne nemt blive værre, end hvis 
der ingen kamme havde været.

På øen Ukara i Viktoriesøen har presset 
på jord lært befolkningen at holde erosio
nen i skak. Her benyttede jordbrugerne al
lerede terrasser anlagt på tværs af skrånin
gerne, da de første europæiske jordbunds
folk kom til øen.

Befolkningen har altså været i stand til 
at udvikle deres jordbrugssystem i balance 
med naturen, blot behovet er groet lang
somt frem. Men nutidens jordbrugere i 
Tanzania får ikke som tidligere tilstrække
lig tid til at udvikle deres jordbrugsmetoder 
i takt med befolkningstilvæksten. Dertil 
sker den alt for hurtigt.

Mens Tanzania endnu var under engelsk 
overhøjhed, blev der gjort en del for at 
nedsætte erosionsfaren. Det var f. eks. man
ge steder forbudt at rydde og afbrænde de 
stejle skråninger i bjergene. På mindre stej
le skråninger var det påbudt at bruge en 
form for terrassering. Men jordbrugerne 
betragtede lovene som indgreb i deres 
hævdvundne rettigheder. Og dertil kom, at 
foranstaltningerne gik imod de øjeblikke
lige økonomiske interesser - hvad jo langt 
de fleste erosionsforebyggende indgreb gør, 
selv om de ud fra et samfundsmæssigt syns
punkt over et længere åremål er af stor 
værdi, både økonomisk, økologisk og so
cialt.

I stedet for frivilligt at få jordbrugerne 
til at acceptere forholdsreglerne, fik de dem 
påtvunget. Før uafhængigheden blev der 
politisk slået mønt på denne modstand, så 
efter Tanzanias uafhængighed blev lovene 
i de fleste tilfælde ikke længere håndhævet, 
og erosionsproblemerne voksede.

De ledende inden for jordbrugssektoren 
i Tanzania er fuldtud klar over situationens 
alvor. F. eks. har den første tanzanianer, der 
har taget doktorgrad i jordbrug, både skre
vet og talt om problemet for at gøre de 
ansvarlige politikere opmærksom på det. 
Men til nu er det forsvindende lidt, der er
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gjort, både når det gælder erosionens fore
byggelse og dens kontrol.

Af jordbrugerne kræves der et sindelag- 
skifte, en ansvarsfølelse for jorden, der 
endnu er ukendt. I praksis har det til nu 
været sådan, at når en jord var så udpint 
eller nederoderet, at udbyttet ikke var ind
satsen værd, forlod jordbrugeren blot om
rådet og ryddede sig et nyt stykke land. 
(Denne generalisering gælder dog ikke de 
områder, hvor et semi-permanent til per
manent jordbrug har udviklet sig). Først i 
de sidste få år har grænserne for denne 
form for jordmisbrug kunnet skimtes.

Tanker om fremtiden
Set ud fra et jordbrugsmæssigt synspunkt 
er det grundlæggende spørgsmål: Hvordan 
kan erosionen holdes i skak, og jorden be
vares og forbedres for de kommende gene
rationer? Rent teknisk ved man ganske 
godt, hvordan erosionen kan forebygges og 
bringes under kontrol under de jordbunds- 
og klimaforhold, der er fremherskende i 
Tanzania.

Minimumskultivering ser ud til at være 
én af de bedste erosionsforebyggende for
anstaltninger. Desuden er der en tradition 
for denne jordbrugsform. Det vil derfor 
uden tvivl være muligt at få jordbrugerne 
til at acceptere en mere moderne form for 
minimumskultivering uden alt for store 
vanskeligheder.

Brug af forbundne kamme, der går på 
tværs af skråningerne, er en anden effektiv 
erosionsforebyggende foranstaltning, dér 
hvor jordbunden egner sig. Desuden er sy
stemet ret velkendt, så det skulle være mu
ligt at få jordbrugerne til at acceptere en 
bedre planlagt og mere rationel form for 
denne type jordbrug.

Dækning af jorden med blade, græs 
m. m. er nok den mest effektive foranstalt
ning, der benyttes i Tanzania for at holde 
erosionen i skak. Selv har jeg set, hvordan 
skråninger med mere end 30-40 pct. hæld
ning bliver dyrket med flerårige afgrøder 
såsom bananer, kaffe, te m. m., uden at der 
var tegn på erosion. Men selv om ideen 
med at holde jordbunden tildækket er så al
mindelig kendt, at hvis man spørger en al

mindelig folkeskoleelev om, hvad der skal 
gøres for at bevare jorden mod erosion, vil 
han uden tøven svare: „Dække jorden med 
græs, blade eller andet affald“, så er pro
blemet dog, at kun i de humide områder er 
der vegetativt materiale nok til en sådan 
jorddækning. Og selv der praktiseres det 
kun i forbindelse med enkelte flerårige af
grøder.

Terrassering og dyrkning af afgrøder på 
tværs af skråningerne er andre standard
svar på spørgsmålet. Men i praksis bruges 
det kun i ringe grad. Disse og andre for
mer for erosionsforebyggelse bliver dog 
mere og mere nødvendige, jo større mar-

Figur 3. Regnkløft nær Morogoro endnu 
ikke stabiliseret mod erosion.
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kerne bliver, og jo mere traktoren vinder 
frem.

Når det gælder erosionen, er det ikke 
den teoretiske forståelse, der er problemet, 
nej, de alvorlige problemer er:

(a) Hvordan får man jordbrugerne til at 
acceptere en sådan erosionsforebyggende 
foranstaltning? Der er traditioner, der skal 
brydes, f. eks. ukontrolleret afbrænding af 
vegetationen i tørtiden. Ejendomsforhol
dene spiller også ind; man har brugsret 
over den jord man dyrker, men man ejer 
den ikke. Græsningsjorden er fælleseje, et 
system, der umuliggør en forbedring af 
græsningsarealerne. At lignende problemer 
gør sig gældende i Vestafrika beskrives bl. 
a. af Olayide og Falusi (1977).

Derfor, skal erosionen i et område for
hindres, er det absolut nødvendigt at mobi
lisere den lokale befolkning og gøre den 
positivt indstillet.

For at det skal lykkes, kræves der et 
grundigt kendskab til og forståelse for jord
brugernes problemer. Det er nødvendigt, at 
der etableres et tillidsforhold mellem jord
brugerne og dem, der har ansvaret for at 
få foranstaltningerne gennemført. Det op
står ikke ved, at der bliver sagt en mængde 
ord, men ved, at det, der foreslås, viser sig 
at indebære økonomisk gevinst; om ikke 
øjeblikkeligt, så dog inden for et kortere 
åremål og uden, at der kræves en alt for 
stor ekstraindsats.

Dannelser af foreninger til jordbundens 
bevarelse og forbedring i hvert distrikt (det 
svarer i befolkningsantal ca. til en dansk 
storkommune på landet) vil nok være et 
vigtigt led i skabelsen af et sådant tillids
forhold.

(b) Selve problemet med programmets 
udførelse i marken vil nok bedst kunne lø
ses ved opbygning af professionelle hold, 
der er forsynet med den nødvendige ud
rustning og tekniske viden. Holdene skulle 
dog ikke nogetsteds starte et projekt, før 
den lokale befolkning er helt med på ideen 
og har accepteret den som sin egen.

(c) Intet projekt af denne type får bli
vende værdi, med mindre det år efter år 
bliver holdt vedlige. En aktiv og velfunge
rende forening til jordbundens bevarelse på

lokalt plan skulle kunne sikre kontinuitet i 
arbejdet.

(d) Da den hurtige befolkningsvækst lig
ger til grund for alle de erosionsproblemer, 
der bliver mere og mere fremtrædende i 
Tanzania, vil en nedsættelse af befolknings
tilvæksten være af allerstørste vigtighed i 
denne sammenhæng.

Selv om der ikke er meget nyt i de tan
ker, der her er fremsat, så tror jeg ikke, at 
erosionsproblemerne i Tanzania kan løses, 
uden at det rent menneskelige problem bli
ver placeret i centrum, som her antydet.
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Dødsfald
Sidst i januar døde proprietær J. Chr. Wel
ling, Valstedgård ved Nibe, næsten 93 år, 
Hans navn er især knyttet til en række 
landvindingssager ved Limfjorden. I årene 
1953-71 var han medlem af Hedeselskabets 
repræsentantskab.

Brochurer fra 
Hedeselskabet
I de første måneder af 1979 er der frem
stillet adskillige tryksager om Hedeselska
bets virksomhed.

En brochure om anlæg af sportspladser 
er færdig og sendt til bl. a. kommuner og 
nyhedsmedier. Færdigtrykt er også 3. op
lag af Kollektiv Læplantning, og en engelsk
sproget udgave heraf er netop gået i tryk
ken.

Andet oplag af Plantning på Fritids- 
grunde, hvis 1. oplag i 1974 blev en best
seller, er under trykning og kan nå at blive 
en vejledning ved plantning i foråret. - Og
så en revideret udgave af Hedeselskabets 
telefonnøgle ventes at være klar til udsen
delse i nærmeste fremtid.

Svensk skovindustri 
trues af løvtræ
Et problem er dukket op for svensk skov
industri, efter at løvtræer trænger frem på 
bekostning af nåletræer i det sydlige og 
mellemste Sverige. Resultatet kan blive, at 
industriens råvarer falder med en tredje
del i løbet af 30 år. Årsagen skal være mis
røgt af skovene.

Ny Landboret
Af Helge Wulff. DSR forlag-boghandel. 
408 sider, 166 kr.

Da der ikke siden 1968 er udkommet en 
bog om landboret, vil den sikkert være med 
til at dække et behov.

Kina - kommende 
marked for træ
Kina, som har et lavt træforbrug pr. ind
bygger, ventes at komme ind på verdens
markedet som storkøber af træ.

Hidtil har Kina stort set været selvforsy
nende med træ fra et skovareal på 118 mill, 
ha, hvoraf 80 mill, ha var produktiv i 1976. 
Hugsten af industritræ var det år 75 mill. 
m3, hvilket, når brænde ikke medregnes, 
men inclusive træ til papir, i gennemsnit 
gav hver kineser rådighed over 0,08 m3 rå
træ.

Samtidig havde Japan med 111 mill, ind
byggere mod Kinas 940 mill, et forbrug af 
savet træ, der var næsten 14 gange større, 
og et forbrug af træbaserede plader, som 
var mere end 40 gange større.

I de senere år op til 1976 er der i Kina 
foretaget omfattende plantninger af ny 
skov, op mod 5 mill. ha.

Kinesisk besøg
Hedeselskabet havde i januar besøg af en 
kinesisk delegation, der var i Danmark for 
at studere landbrugsmekanisering. Delega
tionen havde forud bl. a. besøgt AGRO- 
MEK i Herning.

Leder af den 7 mand store delegation var 
chefen for det kinesiske landbrugsministe
riums udvikling og indkøb af landbrugsma
skiner, mr. Yang Chen. Direktør K. San- 
dahl Skov bød gæsterne velkommen. Di
striktsingeniør M. Høst-Madsen oplyste om 
Hedeselskabets opbygning og formål. Læ
plantningschef Chr. Als fortalte om vind
erosion, læplantning og mekanisering af 
skovarbejdet, og afdelingsleder S. Stisen 
gjorde rede for Hedeselskabets plantepro
duktion, for markvanding og vandingsma
skiner.

41



125 år i det
sydvestligste
Danmark
Det blandede Distrikts Landboforening i 
Sønderjyllands sydvestlige del fyldte den 
16. februar 125 år, og i den anledning ud
sendtes et optryk af jubilæumsbogen fra 
100 års jubilæet med en beretning om de 
sidste 25 år føjet til - i alt et værk på 200 
sider med mange skildringer af betydende 
landmænd, national kamp og faglig indsats.

Ved genforeningen i 1920 var det søn
derjyske landbrug udmarvet. Store plant
nings- og grundforbedringsarbejder fore
stod. I Tønder amt var 70 pct. af landbrugs
arealet vandlidende. I jubilæumsbogen er 
Hedeselskabets indsats i den genvundne 
landsdel beskrevet af nu afdøde skovrider 
Kr. Fromsejer, Skærbæk, og fhv. distrikts
bestyrer J. P. Knudsen, Tønder.

I oversigten over de sidste 25 år omtales 
Hedeselskabets medvirken ved store vand
løbsarbejder, der var med til - hvis man 
kun medtager arbejder over 20 ha - at 
frugtbargøre ca. 6000 ha, hvoraf de fleste 
findes ved Brede å og i Ballum enge og 
Skast mose.

Også markvanding vandt indpas i de tør
re år. I f. eks. Bredebro kommune er 44 
anlæg i drift på ca. 900 ha.

Elgbestanden 4-doblet
Den norske elg-bestand er i løbet af de sid
ste par snese år vokset fra 10.000 til 40.000 
stk. Årsagen er især, at grænserne for hus
dyrhold er trukket tilbage. - I 1977 blev 
der skudt 12.895 stk. elg i Norge, og jag
ten på denne storvildtart er årets største 
oplevelse for de 30.000 jægere, som delta
ger. Kødmængden af elg var i 1977 2000 
tons til en førstehåndsværdi af 35-40 mill, 
kr. I vintertiden foretager elgen dagligt 
1000-2000 bid for at skaffe sig 5-10 kg 
føde i form af kviste. Det afsætter ofte 
synlige skader i skoven.

Undersøgelse vedrørende 
jordfygning
I landbo- og husmandsforeningernes over
sigt over forsøg og undersøgelser i 1978 
gør landskonsulent Frode Olesen, Viby, og 
grundforbedringskonsulent Bjarne Hansen, 
Hedeselskabet i Viborg, rede for undersø
gelser vedrørende jordfygning og sandaf
lejring på arealer ved Hover nordøst for 
Ringkøbing og ved Emmelev på Djursland. 
Året før var der skildring af vinderosion på 
jorder ved Høgsted i Vendsyssel og ved 
Dørslund nær Brande.

På en mark ved Hover blev der under 
sandstormen i marts 1969 ophobet en drive 
af fygesand, som var 120 meter lang og 
dækkede 3000 m2. Det stammede fra et 
areal på 2,4 ha, som herved mistede 10 cm 
af muldlaget.

Fra Vendsyssel 
til Kruså
I regionen, Vendsyssel, er der i de forløbne 
5 år plantet 329 km 3-rækkede læhegn, 
sammenlagt en strækning, som kan nå fra 
nordenfjords til Kruså, sagde formanden 
for Regionsudvalget for læplantning i Vend
syssel, gårdejer Erik Nielsen, V. Hjermits- 
lev, ved et møde i Thorshøj. I indeværende 
år ventes der plantet 101 km 3-rækkede 
læhegn.

Kul til 5000 år 
i Sovjetunionen
Sovjetiske eksperter har beregnet, at 56 pct. 
af verdens kulforekomster findes i Sovjet
unionen, og at disse forekomster selv med 
et stigende forbrug først vil være udtømt i 
løbet af 5000-10.000 år. Foreløbig er kul
forekomsterne målt til en dybde af 1800 
meter, men det er fastslået, at der er kul
lag i 7-12 km dybde. Miner i en dybde på 
3 km kan ikke længere forbavse nogen, si
ger sovjetiske ingeniører, og man kan spå, 
at en mine i 5 km dybde om 100-200 år 
vil være lige så rentabel og ufarlig.
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A/s DANSK FRØHANDEL

TIR.IiF’OLITJIÆ - SILO
TAASTRUP (02) 99 0011 . RANDERS (06) 44 72 11

Dansk Skovkontor 7s
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

ATR AZI N-sprøjtevæske 
og ULV-sprøjter

Postbox 1 . . . . . .  Telefon
4700 NÆSTVED Nyt katalog 1979 (03) 80 0110

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.

D R Æ N R E N S N I N G

V V V,_,sys -m ■; •

0fVDiAG^

i pi

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN .................................... .............  Poser å 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................  Poserå 400 I
GROV ..............................................  Ballerå 520 I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poserå 200 I og 100 I
LØS USORTERET ..........................  vognlæs, min.25-35 m3

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

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
PINDSTRUP
8550 RYOMGAARD . Tlf. (06) 39 61 00



ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Specielle emner efter opgave. Alt i betonvarer efter D. S. 400
Ringkøbing Cementvarefabrlk - Tlf. (07) 32 16 00 A/S N. SKYTTE

SPAREKASSEN
Midtjylland SflS

Union Betonvarefabrlk A/S 
Vojens (04) 64 13 30

Betonvarefabrlk A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-M og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir. K. Kjeerulf prlv. (04) 86 12 44

Beton ApS

7500 Holstebro

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

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

Tlf. (07) 42 31 33

Altø,kishm IB
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
B RAN DE • TLF. 07180755*

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06-38 24 11

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

PETERSVÆRK A/S Betonvare-lndustri
StlgsborgveJ 34, 9400 Nørresundby . Telefon (08) 17 1 0 55.

Alt i betonvarer efter D. S. 400. - 1 og 2 m lange PBI-rør. 
Fliser, kantsten og belægningsstenen „FISKEN".
TRIX-anlæg.

Ny og bedre skovsav
J0BULP4/LP40
5,0 kg koncentreret ydelse, 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancarar nu Nordana
latleata tav I tin kltttt
(4t ecm). Dtn har alla 
brugt- og alkkerhadamaeaaige 
eganakabar aom mi kravet 
af an vtrkallg akovhuggaraav.
Prav J0NIM/IM0
hot oal

Alt i skovredskaber fra
B JOBU

Vi skaffer Dem hvad De mangler 
fra Norges ledende leverander 
af skovredskaber.

8

W'
Import - En gros - Salg - Service

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr
v/ Staan Andaraan - Holmavaj 9 - 7361 EJatruphotm - TM. M 771M4



P V C - D R Æ N R Ø R  - altid på lager Man køber da motorsave 
hvor værkstedet og service 
vognene står til rådighed .!

MOTORSAVE■y
%

fremstilles af:

Laveres 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

Sk
Paludans Planteskole A/S

Klarskov - 4760 Vordingborg
Telefon (03) 78 20 09

SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNSPLANTER

#|onsereds
til alle opgaver hvor sikkerhe
den og effektiviteten er sat i 
højsædet.

Jonsereds M36 kr. 1060, 
Jonsereds M49 kr. 1790,-

+ moms
DER ER SPÅNER I . . .

AULUM
MOTORSAVE ApS.
Importør, forhånd., reparatør:
Jørgen Rasmussen, Lundby 
7490 Aulum . 07-47 23 55
Afdeling Ølgod:
Niels Kirk . Skovallé 14 
6870 Ølgod . 05 2441  28

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
Hjultorvet . 8800 Viborg . Telefon (06) 62 61 11

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

Autoriseret af LANDBRUGSMINISTERIET til ud
førelse af samtlige de af ministeriet godkendte 
Jordbundsanalyser.

Autoriseret af STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN 
til at udfore kemiske analyser af drikkevand, spil
devand, recipientvand og slam.

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo
ratorium for Viborg amt.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 
Civilingeniør J. Frederiksen.



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

TvHum Skovgaard . Faarvang 

Telefon (06) 8715 00

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

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.

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

v. skovrider Tage Hansen 

4840 Nr. Alslev 

tlf. (03) 83 44 96

A
ANDELSBANKEN

□ I
□I

L.HAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57-8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

E. M. Dalgas’ Mindelegat
Legatet uddeles i portioner på mindst 500 kr., 
kun under særlige omstændigheder på over 
5.000 kr. til støtte eller præmiering af én eller 
flere personer, institutioner eller sammenslut
ninger, der ved beplantning, læplantning, op
dyrkning og kultivering af uproduktive arealer 
eller på anden måde yder en fortjenstfuld ind
sats inden for de områder, der omfattes af Det 
danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning 
ved den i 1979 foretagne uddeling af legatet, og 
forslagsstillere, der ønsker at afgive indstilling 
med hensyn til uddelingen, må indsende ansøg
ning stilet til Det danske Hedeselskabs besty
relse, adresse: Hjultorvet, Postbox 110, 8800 Vi
borg, inden den 1. maj d.å. på ansøgningsblan
ket, der kan rekvireres samme sted, eventuelt 
på tlf. (06) 62 61 11.

Viborg, den 10. marts 1979.

K. Sandahl Skov

Edvard og Ane Agerholms Legat
Legatet uddeles til én eller flere efter legatbe
styrelsens skøn flittige og dygtige bønder, for
trinsvis hedebønder, der forstår at arbejde sig 
fremad.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning 
ved den i 1979 foretagne uddeling af legatet, og 
forslagsstillere, der ønsker at afgive indstilling 
med hensyn til uddelingen, må indsende ansøg
ning stilet til Det danske Hedeselskabs besty
relse, adresse: Hjultorvet, Postbox 110, 8800 Vi
borg, inden den 1. maj d.å. på ansøgningsblan
ket, der kan rekvireres samme sted, eventuelt 
på tlf. (06) 62 61 11.

Viborg, den 10. marts 1979.

K. Sandahl Skov



pMODERNE HAVEREDSKABER 
DER LIGGER GODT I HAANDEN

S U P E R  L E T -  /i 
V Æ G T S S K O V L E N  

» Z I N C K L E T «
GØR ARBEJDET LET

LET MEN STÆRK SKOVL

FAAS OGSAA MED 
STØVLE BESKYTTER

DEN ER RIGTIG

ZIMCK
GODTHAAB

Gave-idé:

Giv Deres 
bekendte et 
abonnement på 
Hedeselskabets 
Tidsskrift

Hedeselskabets
hegns-elementer

i mange forsk, højder 
og typer: 

Ege-hegn, lærke
hegn, dyrehavehegn, 

rullehegn, todelt- 
hegn m. m. 

Rekvirér brochure 
med priser.

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

P R I N S E N S  I I  I I  1 4>
— evi j-rish yil 5 viet-

Nedsatte bogpriser
Der er foretaget en kraftig prisnedsættelse på de to bøger, som skildrer Hedeselskabets 
historie 1866-1966.

Det indvundne Danmark...........  43 kr.
Hedeselskabets historie 1866-1914
af Fridlev Skrubbeltrang.

Hedesagen under forvandling 49 kr.
Hedeselskabets historie 1914-1966 (indb. 70,00 kr.)
af Erik Helmer Pedersen.

De nævnte priser er inklusive moms.
Bøgerne, der tilsammen rummer ca. 1200 sider og er rigt illustreret, kan fås ved henvendelse 
til Hedeselskabets hovedkontor, postboks 110,8800 Viborg. Tlf. (06) 62 61 11.



Små uheld behøver ikke 
at vælte budgettet.

Vi kender det allesammen. 
Budgettet er lagt, og pludselig 
sker der et af den slags små uheld, 
der bare kan vælte det hele.

Med en budgetkonto i Den 
Danske Bank kan De få pengene 
til at strække lidt længere-også 
selv om der skulle opstå uforud
sete udgifter.

En budgetkonto giver Dem 
overblik over økonomien. De 
får fordelt udgifterne over hele

året. Og De får bedre mulighed 
for at lægge lidt til side.

Sker det, at der en måned 
alligevel er underskud på budget
tet, finder vi også ud af det.

Ønsker De at benytte vor 
betalingsservice, sørger vi for, at 
de faste udgifter betales til tiden.

Kom ind og lad os sammen 
finde ud af, hvordan De med en 
budgetkonto kan få mere ud af 
Deres penge.

DEN DANSKE BANK
AF 1871 AKTIESELSKAB




