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VIKTIG MELDING!
Vigtig meddelelse til alle 
JOBU-kunder i Danmark
JOBU motorsave og service har årelange traditioner 
i Danmark, og for yderligere at bedre vort tilbud til 
gamle og nye kunder har vi nu overladt al import til:

Skov- og Sikkerhedsudstyr ApS
Steen Andersen
HOLMEVEJ 9 . 7361 EJSTRUPHOLM . TLF. 05 - 77 26 04

Firmaet har mangeårig erfaring med 
JOBU-savene, og vi er overbevist om 
at vore nuværende og fremtidige kun
der vil få den bedste service.
 DRØBAK-NORGE

tm
JOBU Vs

Cl

VARDE 
BANK

- kun et smut fra Dem ...

Nåletræ til tømmer 
samt

kassetræ købes

v/ Poul Herluf Pedersen 
8654 Bryrup - Tlf. (05) 75 63 64

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.

Dansk SkovkontorA! s
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

Atrazin + Micron Herbi
t V

Postbox 1 _ j Telefon
4700 NÆSTVED Nyt katalog 1980 (03) 80 01 10



Beskyt naturen med Enkamat
Her viser vi et eksempel fra Strandby ved Frederikshavn. 
Kombineret vandløb og regnvandsbassin stabiliseret med faski
ner af billige granskaller.
Pris: pr. m2 kr. 27,00 for færdiggørelse med faskiner. 
Vedligeholdelse: Kræves løbende.
Bevoksning på skrænten: stabil vækst af græs, der ikke er i stand 
til at binde den løse sandjord over faskinerne.

Samme vandløb tænkes armeret med Enkamat.
Pris: pr. m2 kr. 25,00 og både sider og bund er arme
ret.
Vedligeholdelse: Næsten ingen.
Bevoksning: Overalt på skrænten fra skræntkrone til 
vandstandslinien.

FRØ-OG SAATEKNIK
Rantzausmindevej 111 - 5700 Svendborg - Tlf. (09) 21 78 08

Ring eller skriv til os og få vort righoldige informationsmateriale tilsendt 
(det indeholder også prøveresultater).
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Endelig et f ilhandtag 
som kan bruges til 
alle størrelser file

TRARYD’s nye filhåndtag har kun 2 kompo
nenter. Ingen løse smådele som kan forsvinde.

Udskiftning af file sker uden at løsne skruen 
helt - nemt og lynhurtigt.
Forlang TRARYD næste gang du skal købe file. 
Fås hos motorsavsforhandlere, skovværktøjs
firmaer m.fl.

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

X
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NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

A
ANDELSBANKEN

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

■

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN ...................................................  Poser å 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................  Poser å 400 I
GROV...............................................  Ballerå 520'I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poser å 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

Drænrør
2"- 8"- SAMT GREN RØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

*
k#^

Silkeborgvej 109.8464 Galten . Telefon 06-94 30 29



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

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

i MODERNE HAVEREDSKABER 
DER LIGGER GODTI HAANDEN

SUPER LET- /i 
VÆGTSSKOVLEN 

»ZINCKLET«
GØR ARBEJDET LET 

LET MEN STÆRK SKOVL

FAAS OGSAA MED 
STØVLEBESKYTTER

DEN ER RIGTIG

RIL MM

ZIIXICK
GDDTHAAB

Hvornår er det bedst 
at nedlægge 
Panther Flex, 
drænrør? rundt!

lanther Flex drænrør fremstilles af PEH 
polyethylen. PEH er et særdeles velegnet materiale 
til rør. Det er kuldebestandigt, knækker ikke ved 
håndtering i koldt vejr og er smidigt ved alle 
temperaturer.
Vore drænrør er godkendt efter Dansk Standard 
DS 2077 og VA godkendt. Rørene føres i indvendig 
lysning på 50, 80 og 113 mm.
Få tilsendt brochure over drænrørprogrammet.

■ Hl Panther Plast A/S er den eneste danske 
virksomhed, der udelukkende producerer PE-rør.

PANTHER PI.AST
AKTIESELSKAB

DK-4760 Vordingborg. Tlf. (03) 77 25 00. Telex 40177



Hedeselskabet tilbyder:

VELPAR
- et nyt og meget effektivt ukrudtsmiddel.

VELPAR når ukrudt og skrub bliver et 
problem i fyr- og granplantager.

Det Danske Hedeselskab
Sko vb ru gsaf deli n gens Handel svi rkso mhed

Postboks 110 - 8800 Viborg - Tit. (06) 62 61 11, lok. 206-259

Der er en I.
MRTlil
^titethvert
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PARTNER P49 PARTNER P55

Nvt lukk P55 er Pypll Ki
håndtagssystem 
giver bedre afvibrering og sta
bilitet. Den stærkeste motor af 
alle letvægtssave.

saven ror
den professionelle skovarbej
der. Driftssikker, velafbalance-, 
ret og let at arbejde med.

PARTNER P70 PARTNER P100

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

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

STORKØBENHAVN 
København: H.P. Vangskov ApS 
Aldersrogade 6B. Tlf. 01-1838 11

SJÆLLAND
Borup: Regnemark Maskinudlejning 
Kulerupvej 24. Tlf. 03-626876 
Helsinge: Haveudstyr 
v/ Gerner Hansen, Fredgårds
vej 2. Tlf. 03-29 42 85 
Herfølge: Leif Ebbe, Færøvej 2.
Tlf. 03-674566
Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen, 
Gadevang. Tlf. 03-266962 
Holme Olstrup: Vepa ApS, 
Toksværd. Tlf. 03-762282

Mørkøv: T. P. Motorservice 
Skamstrupvej 79. Tlf. 03-47 5932 
Næstved: Dansk Skovkontor 
Postbox 1. Tlf. 03-8001 10 
Ringsted: HFJ Service, Sønder
gade 23. Tlf. 03-61 32 33.
Slagelse: Kurt Holm 
Kalundborgvej 88. Tlf. 03-52 6560

LOLLAND OG FALSTER
Nakskov: Mek. Arne Mogensen, 
Halsted. Tlf. 03-9391 88 
Nykøbing F.: Vilh. Rasmussen, 
Gåbensevej 70, Kraghave.
Tlf. 03-851109

JYLLAND
Beder Beder Motorcenter 
Lundevejen 85. Tlf. 06-936367 
Esbjerg: Dremo ApS, 
Håndværkervej 9, Sædding. 
Tlf. 05-153600 
Hampen: Firma R. Keilstrup, 
Tlf. 05-77 51 16 
Horsens: Horsens Værktøjs
magasin, Hede Nielsensvej 2. 
Tlf. 05-626211 
Jelling: Impuls,
Gormsgade 17. Tlf. 05-871298 
Nørresundby: Per Jørgensen, 
Skovværktøj, Thistedvej 100. 
Tlf. 08-17,2733

Randers: Jydens Plæneklipper- 
Service, Århusvej 51.
Tlf. 06-42 4903
Ringkøbing: Smedegades Motor
værksted, v/ Arne Kristensen.
Tlf. 07-32 0992 
Them: Knudlund Bådcenter, 
Industrivej 1. Tlf. 06-84 7710 
Vejle: H D. Salg & Service, 
v/ Hans Dalsgård, Horsensvej 4, 
Tlf. 05-832844 
Viborg: Viborg Plæneklipper- 
Service, Bøssemagervej 3.
Tlf. 06-625374
Åbenrå: Sønderjysk Partner
Service, Løgumklostervej 121.
Tlf. 04-6246 70

FYN
Odense: Hansen & Kiilsholm, 
Skibhusvej 51. Tlf. 09-11 7532 
Tranekær Mek. Poul Olsen, 
Bygaden 74, Tullebølle.
Tlf. 09-50 1272.

BORNHOLM 
Rønne: Scooter-Centralen, 
Vimmelskaftet 26.
Tlf. 03-952176
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Hedeselskabets
Tidsskrift
Afvandingen afgør 
ofte høstudbyttet
Blandt de faktorer, der er afgørende for, om Danmarks 
høst bliver over eller under middel, har jordens afvandings
tilstand en væsentlig indflydelse, idet den især med det vå
de forår 1978 i erindring er bestemmende for, hvor lang 
afgrødernes vækstperiode bliver.

Og da det er fastslået, at den længste grotid i en velaf- 
vandet jord også generelt vil resultere i det største høstud
bytte, påkalder det opmærksomhed, hvad planteavlskonsu
lent S. Holst Kjeldsen skrev i Landsbladet nr. 7/1980: Af 
Danmarks 2,9 mill, ha landbrugsjord dyrkes ca. 1,5 mill, 
ha med byg. Det vil derfor virke stærkt på landets samlede 
høstudbytte, hvis udbyttet i bygmarkerne hæves. Blot 
1 hkg/ha vil med dagens kornpris øge værdien af Dan
marks høst med 170 mill. kr.

*

Der er i tidens løb udført mange forsøg, som belyser, hvor 
meget udbyttet falder, når det ideelle såtidspunkt forpas
ses, fordi jorden er for fugtig.

Blandt de forsøgsstationer, som har haft såtidsforsøg, er 
Rønhave ved Sønderborg. Stationens leder Hans M. Jep
sen oplyser om forsøg med vårhvede og byg, som 4 sta
tioner gennemførte i årene 1963-66, at byg og navnlig vår
hvedens kærneudbytte faldt stærkt ved sen såning.

Den optimale såtid ved forsøgene var 4. april. Ved så
ning 3 uger senere faldt bygudbyttet med 3 pct., vårhveden 
med 11 pct. Det sidste såtidspunkt var 7. maj, og i det 
forsøg blev udbyttetabet henholdsvis 8 og 19 pct.

1 1974-75 blev der gennemført forsøg med såtid i vår
byg på Rønhave. Seks sorter var indlagt i 2 forsøg. Såtids
punkterne var 17. og 27. marts og 14. og 24. april. Og ud
bytterne målt i hkg kærne pr. ha var i gennemsnit af begge 
forsøg henholdsvis 52, 53, 49 og 42 - det sidste resultat
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Værdien af høsten kan øges med 170 mill, kr., hvis der avles 1 hkg byg mere pr. ha.

18 pct. dårligere end det bedste. Disse tal 
bekræfter, at det er fra det seneste såtids
punkt, at byg har den helt store udbytte
nedgang.

*

Da det som sagt ofte er opblødte marker, 
der forsinker såtidspunktet og derved 
blokerer for et maksimalt udbytte, bør 
man hæfte sig ved, at der i Danmark i 
dag er 500.000 ha værdifuld landbrugs
jord, som trænger til forbedret afvanding. 
Det er omkring 20 pct. af det dyrkede 
areal.

Den velafvandede jord kvitterer ikke 
blot med et større kærneudbytte som føl
ge af en længere vækstperiode. Der er 
flere positive virkninger:

Afgrøderne vil perioden igennem ud
vikle sig bedre på en sund jord, der til
lader en dyb rodudvikling.

Omkostningerne ved markarbejdet bli
ver væsentlig formindsket, og den meka
niske ukrudtsbekæmpelse mere effektiv. 
Derved kan der spares på udgifterne til 
den kemiske bekæmpelse.

Under nedbørsrige og vanskelige høst
forhold kan arbejdet fremmes, og der kan 
opnås en bedre kærnekvalitet på en vel
drænet jord.

Hedeselskabets årsmøde
Hedeselskabets årsmøde den 2.-3. juni hol
des på Feriehotel Klinten i Fåborg.

Maskindemonstration
Skovteknisk Instituts Maskindemonstration 
1980 med fremvisning og demonstration af 
maskiner holdes den 18. september på Fus- 
singø statsskovdistrikt.
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Konsulenten kan 
få viden om 
gødningsbalance 
i jorden via 
Hedeselskabets 
edb-anlæg

Sikrer godt vurderingsgrundlag 
ved gødningsplanlægningen

Af planteavlsassistent 
Leif Tange, Videbæk

På mange ejendomme er besætningsstørrel
sen pr. arealenhed steget væsentligt i de se

nere år, hvilket har medført en betydelig 
stigning i jordens gødningstilstand.

Dette, sammen med de øgede priser på 
handelsgødning og miljøhensyn, har gjort 
det mere påkrævet, at vi i gødningsvejled
ningen tager skyldig hensyn både til jord
prøveresultaterne og til de mængder hus
dyrgødning, der er til rådighed.

For at kunne gøre det, er det nødven
digt, at vi på en nem måde kan få styr på 
disse ting, og følgende indlæg omhandler de 
måder, hvorpå det er forsøgt gjort i Vide- 
bækegnens Landboforening.

Vejet gennemsnit
Det kan være svært at se, når man sammen
ligner det nye jordbundskort med det gam
le, om gødningstilstanden er gået op eller 
ned. På nogle marker er den gået op, mens 
den på andre er gået ned, og markerne er 
ikke lige store. Ved at beregne vejet gen
nemsnit kan man få gødningstilstanden ud
trykt ved ét tal for fosfor og ét tal for ka
lium. Har man en tilsvarende beregning fra 
forrige gang, er det nemt at se ændringen 
i gødningstilstanden.

Flere dyr pr. arealenhed betyder måske, at der kan spares på handelsgødningen.

1
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Tabel 1
Langagergård: sandjord, 36 ha kom, 250 fedesvin.

Rt Pt Kt
1970 6,05 5,9 8,1 14 prøver
1967 6,24 5,3 7,1 15

Ændring: *0,19 +0,6 +1,0
Vejledning:: Paasende niveau , passende stigning,

fortsæt med PK 0-5-12.

1974 6,11 7,8 6,0 13 prøver
1970 6,05 5,9 8,1

Ændring: +0,06 +1,9 +2,1
Vejledning;: Stigningstakten i Pt unødvendig stor,

Skift til PK 0~ 4-21.

1978 6,41 8,4 7,4 11 prøver
1974 6,11 7,8 6,0

Ændring: +0,30 +0,6 +1,4
Vejledning: Passende stigning, fortsæt med PK 0-4-21.

Vejet gennemsnit beregnes ved, at hvert 
enkelt analysetal tæller i forhold til det 
areal, tallet repræsenterer. For at gennem
snittet kan få værdi, bør jordbundsundersø
gelsen omfatte hele ejendommen eller faste 
sædskifter inden for denne. Et eksempel på 
anvendelsen af vejet gennemsnit gennem en 
årrække er vist i tabel 1.

Dette er jordprøvernes svar på gødningstil
førslen.

Fosfor- og kaliumbalance
Prøver vi at vurdere gødningssituationen ud 
fra tilførsel og bortførsel fra marken og an
vender de faktorer, der fremgår af tabel 2, 
nås det viste resultat.

Balance I-tallene opfordrer tydeligt til an
vendelse af PK 0-4-21, og gødningstypen 
er da også blevet brugt siden 1974 i en 
mængde af 300 kg pr. ha årligt. Balance Il- 
tallene kan direkte sammenlignes med æn
dringen i vejet gennemsnit. Skemaet har 
været anvendt i Videbækegnens Landbo
forening det sidste årstid med megen nytte.

Beregningsarbejdet
Ved manuel beregning af vejet gennemsnit 
på en ejendom med 10 marker skal der ind
tastes 73 talstørrelser på en elektronregner 
med gemmeværk.

Dette arbejde overtog Hedeselskabets 
edb-anlæg for et par år siden, således at 
man nu får vejet gennemsnit beregnet blot 
ved på følgesedlerne at angive, hvor meget 
den enkelte prøve repræsenterer i ha.

Beregningsarbejdet ved fosfor- og kali
umbalancen andrager i de fleste tilfælde 30 
til 50 indtastninger afhængig af, hvor man
ge driftsgrene og afgrøder, der er. Det kan 
nemt køres på edb-anlæg, og Hedeselskabet 
er villig til at udføre arbejdet, hvis flere 
ønsker det.

Er der interesse for at få dette bereg
ningsarbejde udført uden selv at ofre tid på 
det? Hvis svaret bliver ja, melder spørgs
målet sig: Hvordan får vi systemet til at 
køre bedst muligt?

Forudsætninger
Der er 2 forudsætninger, der bør overhol
des.

Konsulenten udtager jordprøver.

V >:- ;
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1. Oplysningerne skal være nemme at få 
fra landmanden, og det skal være tal, 
han kender med god sikkerhed.

2. Oplysningerne skal kunne indberettes 
på jordprøvefølgesedlerne.

Tanken er, at balanceberegningerne skal 
følge jordprøveresultaterne, og her tænkes 
især på ændringen i vejet gennemsnit. Des
uden er beregningsarbejdet ikke stort nok 
til, at det kan bære en separat indberetning. 
Oplysningerne omfatter besætningsstørrel
sen, evt. salg eller køb af husdyrgødning, 
afgrødevalget og for de ejendomme, der 
kører med en konstant produktion, den nor
male tilførsel af handelsgødning indehol
dende P og K.

Nytteværdien af P og K i husdyrgødning 
er i skemaet sat til henholdsvis 70 og 80 
procent. For de fleste landbrugs vedkom
mende vil det være nødvendigt, at en del af 
husdyrgødningen udbringes om efteråret 
med risiko for udvaskning som følge. Ud
vaskningsrisikoen er ikke lige stor på ler
jord og sandjord. Virkningen af kalium bør 
derfor nok varieres til f.eks.

70 % virkning på sandjord m. vanding 
80 % virkning på sandjord 

90-100 % virkning på lerjord.

Bortførslen fra markerne gennem afgrøder
ne og jordens selvforsyningsgrad med ka
lium vil heller ikke være ens for de oven
nævnte jordtyper. Edb-programmet vil der
for blive indkodet med talsæt, der passer til 
de 3 jordtyper. Måtte det ønskes, kan der 
indkodes flere talsæt. Til udarbejdelsen af 
talsættene behøves der hjælp fra andre in
teresserede. Talstørrelserne kan løbende 
korrigeres, og det vil være formålstjenligt, 
at de indrettes efter de værdier, som Lands
kontoret vil bruge i deres edb-gødningsplan.

Delberegninger
Ligesom det med vejet gennemsnit er mu
ligt at holde »hjemmemarkerne« for sig og 
»udmarkerne« for sig, bliver dette også for 
balanceberegningernes vedkommende mu
ligt. Man skal her være meget omhyggelig 
med oplysningerne, så de nøje passer til det 
område, man ønsker at holde for sig,

Tabel 2
l2§f°r_og_kallumbalance.. Husdyrgødning regnet til 70 $ virkning for P

80 virkning for X.
Tilførsel i husdyrgødning 

Afgræsning 1 2 3 4

køer x 1,00-0,91-0,83-0,75 =

■ungdyr x 0,33-9.27-0.22-0.16 = Fosfor kg Kalium kg

x 12 = x 67 =

årssøer m grise og gylte, 2100 fe x 6 = x 14 =

x 10 fedesvln30 leveret, 6700 fe 

-76 ha med i beregningen
Køht + , solgt -T, t

x 19 = ¥9S x 35 = JP-S'
ialt: V9S ialt: -82£

Gns. pr ha på marker med i beregningen

Bortførsel fra marker med i beregningen

rest: rest:

kg/ha + /-% kg/ha +

ha roer x 31 = x 310 =

ha majs x 30 = x 110 =

ha græs x 40 = x 320 =

ha helsæd X = X =

■Up ha korn X 17 = x 47 = ?i> 9A
ha raps X = X =*

ha kartofler x 21 = x 190 =

3(o ha med i beregningen ialt: ialt: /i>9Z
Gns. pr ha på marker med i beregningen kg/ha -r /7 kg/ha + 77
Balance I i overskud +, underskud +, Kg/ha V kg/ha

Tilførsel med handelsgødning

/a8<rv kg (h)pk o-V-CU m 22&2

kg (N)PK

kg (K)PK

-76 ha ialt: ialt:

Gns. pr ha kg/ha + /2 kg/ha + é>!$
Balance II : overskud +, underskud +, kg/ha <? kg/ha +

Udskriften
Da det ikke er lige meget, om der mangler 
10 kg ud af 50 eller det er 10 kg ud af 200, 
bør udskriften omfatte den gennemsnitlige 
bortførsel, Balance I og Balance II samt 
beregningsgrundlaget.

Formål
Formålet er, at balanceberegningen sammen 
med ændringen i vejet gennemsnit skal være 
et godt vurderingsgrundlag ved gødnings
planlægningen, et grundlag, der er frem
kommet på to af hinanden uafhængige må
der.

For at de mange kan få glæde af det, er 
det nødvendigt, at indsamlingen af oplys
ningerne og beregningen kan foregå uden 
større ekstra arbejde for konsulenten. Det 
kan opnås, såfremt indsamlingen og indbe
retningen af oplysningerne følger arbejds
gangen ved udtagelse og forsendelse af jord
prøverne.
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Laboratoriet 
kan beregne 
fosfor- og 
kaliumbalance
Af civilingeniør 
Ivan Christensen, 
Hedeselskabet

Hedeselskabets Laboratorium tilbyder fra 1. 
marts 1980 at udføre beregning af fosfor- 
og kaliumbalance i henhold til den af plan
teavlsassistent Leif Tange, Videbækegnens 
Landboforening, beskrevne opstilling (se 
artikel andetsteds i dette nummer).

Til de planteavlskonsulenter, der sender 
prøver til laboratoriet, vil der blive udsendt 
nogle skemaer i A5-format, som i udfyldt 
stand indsendes sammen med jordprøve
rekvisitionerne. Disse er udfyldt med ha
angivelse, hvilket betyder, at man ønsker

Indtastning af jordprøvedata på laborato
riets edb-anlæg.

jSP

Forfatteren ved afveje- og doseringsstatio
nen med transportbånd i jordprøvelabora
toriet.

beregning af vejet gennemsnit. Det bliver 
desværre nødvendigt at anvende to hold 
følgesedler i starten. Viser der sig et udbredt 
ønske om at få foretaget balanceberegnin
gerne, vil laboratoriet overveje en ændring 
af jordprøverekvisitionerne, så alle oplys
ninger kan være på ét stykke papir, samt 
fremstilling af fortrykte skemaer til EDB- 
udskriften.

Jordprøverekvisitionens røde nummer 
skrives øverst på skemaet. Herefter følger 
de øvrige oplysninger med enten tal eller 
afkrydsninger. Indtil videre regnes virknin
gen af P til 70 % og virkningen af K så
ledes:

Sandjord m. vanding ............................... 70 %
Sandjord .............................................. 80 %
Bl. af ler- + sandjord

(5-15 % ler)...........................................  90 %
Lerjord.....................................................  100 %

Mængden af tilført handelsgødning bedes 
angivet som hele antal hundrede kg. Bereg
ningsgrundlaget i ha jord finder EDB- 
maskinen selv som summen af de anførte 
ha for de enkelte afgrøder.
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Tilført husdyrgødning kan være købt fra 
eller solgt til en anden ejendom. Ved opde
ling af ejendommen i f.eks. to dele opdeles 
husdyrgødningsmængden, så den nøje svarer 
til de respektive dele.

Udskriften på EDB-skemaet følger noje 
Leif Tanges opstilling, så man kan se, hvilke 
faktorer der er anvendt ved beregningen. 
Der er anført en linie, så man kan overføre 
ændringen i jordprøvetallene til skemaet. 
Især lermineralernes frigivelse af K samt 
Ft’s undervurdering af husdyrgødning kan 
være årsag til uoverensstemmelse.

Bortførslen med afgrøder bliver beregnet 
ud fra værdierne i Leif Tanges artikel. Det 
vil være muligt at bruge et faktorsæt for 
hver af de fire jordtyper, og laboratoriet 
hører gerne fra interesserede, der kan bi
drage hertil. Ligeledes vedrørende faktorer
ne for virkningen af husdyrgødning samt 
ønsker (og bidrag) til andet, der kunne ind
gå i beregningen. Der kan f.eks. være tale 
om korrektion af kaliumbortførslen med 
afgrøder som funktion af vejet gennemsnit 
for Kt (især ved høje Kt på lerjorder frigi
ves kalium, og faktorerne må reduceres), 
opspaltning af husdyrgødningerne (se side 
121 i Håndbog for plantedyrkning, 1979), 
samt evt. inddragelse af N i balancerne.

Om jordprøvestatistik skal her nævnes, at 
man ved et konsulentmøde på laboratoriet 
den 12.12.79 enedes om at anvende 1. au
gust som skæringsdato. Fra 01.08.80 lagres 
jordprøveanalyserne på disc, og i løbet af 
august 1981 skulle foreligge en opgørelse af

HEDESELSKABETS LABORATORIUM 
Klostermarken 12 
88oo Viborg o g kal 1 nniba la

Konsul i Jordprøve- 
rekvisition nr.

Afgræsningen 
fra køer og 
ungdyr fore- 
går:
(s«t x)

Kun på
arealer 
med i 
bereg
ningen

1/3
uden
for

2/3
uden
for

1/1
uden
for

køer □ □ □ □
____  ungdyr □ □ □ □

Jordtype (sæt x)

Sandjord m. vanding Q

Sandjord

Bl. af ler- + sandjord 
(5-15 % ler) □

Lerjord □

Ud over køer og ungdyr tilføres markerne husdyrgødning fra:

____  årssøer m. grise og gylte, 21oo f.e.
25 x lo fedesvin 3o leveret, 6700 f.e.

Mængden af husdyrgødning

salg eller 
udkørsel til 
andre marker:

forøget M
staldgødning 
ton ajle

kvæg f_J

!»□

Slutmængden er til fart følgen-fis 
arealer med følgende afgrøder:

Tilførsel med hahdaIsgødning 
til arealer med i beregningen:

ha majs

_____ ha græs

___  ha helsæd

ha korn

_____ ha raps

____ ha kartofler

■/pg00 kg (N)PK 0-0-3-/

_____00 kg (N)PK ____________

00 kg (N)PK ____________

Summen af de anførte ha skal svare til det areal, som beregningen ved-

de indsendte jordprøver indtil 31.07.81, 
hvor resultaterne er inddelt i klasser som til 
planteavlsindberetningen. Det er også mu
ligt at få foretaget en anden opdeling; nær
mere herom udsendes senere.

FOSFOR— OG KALIUMBALANCE 1 REKVISITION NR. 1

HUSDYRGØDNING REGNET TIL 70 7. VIRKNING FOR P OG 80 7. VIRKNING FOR K. 36 HA ER MED I BEREGNINGEN

FOSFOR KG KALIUM KG FOSFOR KG/HA KALIUM KG/HA

T I LFøRSEL I HUSDYRGøDN I NG

25 X 10 FEDESVIN = 30 LEVERET, 6700 FE X 19 = 475 X 35 * 875

IALT 475 IALT 875 13 24

BORTFØRSEL MED AFGRØDER 

36 HA KORN X 17 = 612 X 47= 1692

IALT 612 IALT 1692 17 47

BALANCE I (OVERSKUD +, UNDERSKUD -) ”4 -23

~T X LFøRSEL M. HANDELSGøDN IfxJG

10800 KG (N)PK O - 4 - 2 1  432 2268

IALT 432 IALT 2268 12 63

BALANCE II (OVERSKUD +, UNDERSKUD -) +8 + 40

BALANCE II SVARER I JORDBUNDSANALYSER TIL ÆNDRING I FT PA +0. 1 OG ÆNDRING I KT PA +1. 6 
MALT ÆNDRING (ÆNDRING I VEJET GENNEMSNIT OVER AR) FT: KT:
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Forsøg med 
træflis til 
energiformål

Forsøget med til at klarlægge 
om det er rentabelt at bruge flis 
i stedet for olie

Af skovfoged Ebbe Leer, 
Hedeselskabet

Som et led i bestræbelserne for at opnå en 
bedre og mere økonomisk pleje (tynding) af 
de unge bevoksninger og en bedre udnyt
telse af vore vedressourcer, f. eks. til energi

formål, har Jutlandia Døre A/S i Sdr. Fel- 
ding, Skovteknisk Institut, København, og 
Det danske Hedeselskab i samarbejde gen
nemført forsøg med flishugning af hele træ
er, primært fra tyndingsbevoksninger.

Det meste af flisen vil blive benyttet som 
brændsel i Jutlandias fyringsanlæg, hvor der 
i forvejen anvendes træ - affaldstræ fra dør
produktionen.

Fabrikkens fyringsanlæg er netop blevet 
tilsluttet fjernvarmenettet i Sdr. Felding by, 
så den varme, virksomheden ikke selv har 
brug for, kan leveres til byen.

Herved er der skabt basis for en bedre 
udnyttelse af fabrikkens træfyr, såfremt den 
fornødne brændselsmængde kan fremskaffes 
med så lave omkostninger, at der kan kon
kurreres med oliefyringen. Et vigtigt for
mål med forsøget er derfor, at undersøge 
omkostningerne ved flisproduktionen i stor 
skala.

En mindre del af flisen er leveret til No- 
vopan Træindustri, Pindstrup, der vil under
søge dens egnethed til spånpladefremstilling.

Flishugning af småt-dimensioneret bjergfyr, der ikke kan udnyttes ved traditionel skov
ning. {Foto: Skovteknisk Institut).

ni
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Forsøgsbevoksning
Forsøgene blev gennemført i fem bevoks
ninger, fire tyndingsbevoksninger og en ren
afdrift. Den ene tyndingsbevoksning var en 
rødgran/bjergfyr blanding, hvor opgaven be
stod i at fjerne eller reducere bjergfyrande
len. De øvrige var rødgran med lidt ædel
granindblanding. Der blev tyndet på sæd
vanlig måde. Endelig blev der foretaget ren
afdrift i en ældre bevoksning med en under
etage af buskformede bjergfyr og en over
etage af døde eller døende rødgran af dår
lig kvalitet.

Arbejdsmetode
Sporafstanden i tyndingsbevoksningerne var 
30-35 m. Træerne blev fældet vinkelret på 
sporene og udslæbt til sporkanten med et 
radiomanøvreret traktorspil. På renafdriften 
blev træerne fældet parallelt, og småtræerne 
blev manuelt lagt sammen med større.

Flishuggeren var monteret på en bogie

vogn, trukket af en kraftig traktor. Træerne 
mades ind fra siden - vinkelret på kørsels
retningen - og flisen blæses op i en højt- 
tippende fliskasse bagest på vognen.

Når fliskassen var fuld (15-16 rm) kørte 
flishuggeren til bilvej og tippede flisen af i 
en stor bunke.

Transporten fra skov til industri blev ud
ført med lastvogn. Flisen blev læsset med 
en hydraulisk kran udstyret med grab.

Den direkte omkostning til fældning, op- 
flisning og transport til industri varierer fra 
40-80 kr./rm flis afhængig af udhugnings
træernes størrelse. For den mest relevante 
træstørrelse 6-7 cm diameter i brysthøjde 
var omkostningerne ca. 60 kr./rm. Hertil 
må lægges omkostninger til administration 
m.v.

Til sammenligning kan nævnes, at der 
forventes at gå 20-22 rm flis på en ton fuel 
olie. Flisen er dog endnu ikke anvendt, 
hvorfor forsøgets endelige resultat endnu 
ikke foreligger.

Dødsfald
Tidligere hovedbogholder ved Hedeselska
bet, Torben Hansen, Viborg, døde den 12. 
januar. Han blev 70 år.

Torben Hansen, der af uddannelse var 
skovfoged, blev i 1937 ansat ved Hedesel
skabet. Først en kort tid som skovfoged i 
Vendssyssel, hvorefter han blev overflyttet 
til Viborg til det flyvende korps. Her blev 
han på grund af talent for organisation og 
indsigt i regnskab en skattet medarbejder. 
Det var årsag til, at han i 1942 blev ud
nævnt til regnskabsfører for det storstilede 
plantningsarbejde, korpset udførte.

En betydelig forretningssans og stor ar
bejdsevne førte Torben Hansen ind i til
rettelæggelse af nye aktiviteter under Hede
selskabet, blandt andet maskincentralen i 
Klosterlund og træindustrivirksomheden i 
Brande. Nævnes f.eks. høstativer, vil mange 
ældre landmænd nikke genkendende til en 
af Brande-virksomhedens slagvarer.

■ Da stillingen som hovedbogholder ved 
Hedeselskabet blev ledig i 1970, var det na
turligt, at Torben Hansen, som i årenes løb 
med flid og interesse havde sat sig ind i 
moderne bogholderiteknik, blev antaget til 
det ansvarsfulde job. Svigtende helbred var 
årsag til, at han allerede i 1974 lod sig pen
sionere.

Den 12. december i fjor døde læplantnings
konsulent Boj Buhi, Bevtoft, i en alder af 
63 år. Han havde da været ansat ved Hede
selskabet i lige ved 40 år og begyndte ved 
det såkaldte flyvende korps.

Ved juletid døde proprietær H. S. Algreen- 
Petersen, Ølstykke. Han var medlem af 
Hedeselskabets repræsentantskab i årene 
1962-77. hk
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Uudnyttet 
træ kan dække 
6-8 pct. af vor 
boligopvarmning
Navnlig den mindre forbruger 
kan med fordel satse 
på opvarmning med træ 
Af læplantningschef Chr. Als, 
Hedeselskabet

De stigende oliepriser og de forsyningsmæs
sige problemer har øget interessen for de 
vedvarende energikilder, hvortil også halm 
og træ hører. Skovteknisk Institut har for 
energistyrelsen udarbejdet en rapport over 
de tilgængelige mængder.

For Hedeselskabets normale arbejdsop
gaver har træet især interesse. Opgørelsen 
viser, at der årligt produceres 1,6 mill. kbm.

Marginale træressourcer Ira skove.

NÅLE OG BLADE

\
fterlades i skoven 5 

9% 3%X r^.TOPOG GRENE <1 CM
jÉmarginal træressource

V.12% 11% 

XX STAMME OCX
GRENE > 7 CM
£,v- industritræ t 

og brænde
"" X62% 68%

I
1

iW /-------------------- STUB ----------------- v
—/^ojnarginale træressourcer X 

STØRRE RØDDERx

->

MINDRE RØDDER
efterlades i skoven

træ, som ikke udnyttes. 75 pct. af denne 
mængde findes i skove, hvor uudnyttede 
rødder, grene, nåle og blade udgør ca. Vs 
af den totale produktion.

De øvrige 25 pct. udgøres af savværks
affald, læhegn og affald fra byggepladser. 
Der er store variationer mellem landets am
ter, og specielt i det vestlige Jylland udgør 
læhegnene en meget betragtelig del.

Opgørelsen viser, at træmassen fuldt ud
nyttet vil kunne dække 6-8 pct. af vores 
boligopvarmning.

Der er endnu mange uafklarede proble
mer vedrørende oparbejdning, transport og 
forbrænding. Hedeselskabet har derfor i 
samarbejde med Skovteknisk Institut udført 
oparbejdningsforsøg med en stor flishugger 
i forskellige bevoksningstyper med det for
mål at få et indtryk af prisen alt inch leve
ret hos forbrugeren. Disse tal er så lovende, 
at der foregår overvejelse om, hvorledes 
der skal arbejdes videre med sagen.

1000 1 olie svarer til 8 rm brænde eller 
12 kbm flis. Selv om håndtering hos for
brugeren er betydeligt større ved brug af 
træ, betyder de høje priser på den lette fy
ringsolie og energiafgiften, at der kan be
tales en, for skovbruget, fornuftig pris for 
træet. Det er da også hos de mindre for
brugere,, træet må få en chance, idet det 
ikke er prismæssigt muligt at konkurrere 
med den tunge olie og kullene til kraft
varmeværkerne.

For at få en fornuftig udnyttelse af træet 
vil det være nødvendigt med fyr, der er 
indrettet til gasholdigt brændsel, som træ 
er i modsætning til f. eks. olie og koks. In
den den enkelte forbruger investerer i nyt 
fyr, bør han dog sikre sig forsyning i en 
årrække, idet der som vist kun er dækning 
for 8 pct. af varmeforbruget. For landmænd 
kan kombinationsfyr til såvel træ som halm 
påkalde sig en vis interesse.

Nye riddere
Distriktschef Jørgen Poulsen, Vejle, og 
skovrider Knud Hansen, Holstebro, er ble
vet udnævnt til riddere af Dannebrogorde
nen.
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Problem med 
adressering på 
tidsskriftet
Kontakt Hedeselskabets 
Hovedkontor, hvis tidsskriftet 
udebliver og meddel altid 
adresseændring - også hvis 
bopælen har fået nummer

Hedeselskabets Tidsskrift nr. 1/1980, der 
markerede tidsskriftets 100 års jubilæum, 
lagde ryg til en nyordning: Fra at Hedesel
skabets Tidsskrift hidtil blev omdelt efter 
lister på posthusene, skulle medlemmernes 
navne og adresser nu udskrives pr. edb og 
via magnetbånd stemples på tidsskriftets 
bagside. Så vidt så godt!

Men debuten var i praksis ikke uden 
problemer, og det er desværre gået ud over 
enkelte af Hedeselskabets medlemmer, idet 
teknikken i nogle tilfælde svigtede ved 
adresseringen, så postbudet ikke kunne tyde 
den.

Det kan redaktionen heller ikke på et an
tal af godt 100 nr. 1/1980, som er kommet 
retur, og det betyder, at vi ikke kan efter
sende dem til de pågældende medlemmer.

Så derfor, hvis De ikke har modtaget vort 
jubilæumsskrift: Ring eller skriv til os, og 
det skal blive eftersendt. Og husk at opgive 
vej- eller gadenummer på Deres beboelse. 
Hvor det ikke har været tilført vort karto
tek, har det foranlediget, at tidsskriftet er 
kommet retur, og det samme er sket i flere 
tilfælde, hvor f.eks. en søn, uden at med
dele det, har overtaget faderens medlems
skab.

Meddel os derfor venligst, hvis tidsskrif
tet udebliver, så vi kan få klarlagt hvorfor. 
Og så håber vi herfra, at adresserings-tek
nikken har fungeret tilfredsstillende ved 
dette nummer, hk

Stor interesse 
for selv at 
plante læ i 
Vendsyssel

Hjørring Plantningsforening 
fylder 100 år

Siden 1973 er der plantet godt 500 km 3- 
rækkede løvtræhegn i region Vendsyssel, og 
i 1978-79 er der alene plantet 92 km, sagde 
formanden for regionsudvalget, gårdejer 
Erik Nielsen, V. Hermitslev, ved læplant
ningsmødet den 7. januar i Thorshøj.

I indeværende år er der planlagt 100 km 
læhegn, der fordeles på følgende områder: 
Hjørring 32, Sindal 23, Løkken -Vraa 15, 
Pandrup 15 og Åbybro 15 km.

Sammenlignet med andre regioner i lan

det er omkostningerne pr. km læhegn højest 
i Vendsyssel. Det skyldes den stærke sand
flugt her, som bevirker, at læhegnene man
ge steder står på diger af sammenføget jord, 
som skal fjernes, før nye læhegn plantes. 
- På grund af udstykningen er læhegnene 
nordenfjords forholdsvis korte sammenlig
net med læhegn på hedesletterne.

Ved siden af den kollektive plantning er 
der i Vendsyssel stor interesse for at plante 
selv. Omfanget illustreres af, at der i løbet 
af året er udleveret 180.000 planter, som 
plantet ud i 3-rækkede hegn vil få en læng
de på 75 km.

Til småplantninger og småskove, hvortil 
der ikke kan fås tilskud ad anden vej, har 
Nordjyllands amt ydet et tilskud på 25 pct. 
af planteprisen og med et loft på 2000 kr. 
pr. lodsejer. Under denne ordning er der 
udleveret 50.000 planter.

Formanden oplyste, at Hjørring Plant
ningsforening i år har bestået i 100 år.

Til regionsudvalget nyvalgtes Poul Ras
mussen, Hollensted.
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Det hollandske 
Hedeselskab 
planter mere 
for miljø end 
for skovbrug
I forbindelse med 
demonstration af 
Hedeselskabets Plantnings
system var skovfoged 
Ebbe Leer i Holland 
og fortæller om det 
hollandske selskabs 
skovbrugsvirksomhed

Det hollandske Hedeselskab er opdelt i 3 
hovedlinier eller divisioner: Entreprenør-, 
handels- og konsulentvirksomhed. Inden for

hver division findes flere såvel nationale 
som internationale selskaber. Skovbrugs- 
opgaverne varetages af alle tre divisioner.

Hovedselskaberne Heidemij Nederland 
Entreprenør og Heidemij Nederland Kon
sulent har kontorer i alle hollandske amter. 
I amter med skov af betydning har disse 
kontorer tilknyttet skovbrugsmedarbejdere. 
Endvidere varetager handelsselskabet Fo- 
reco handel med råtræ.

Hollands samlede skovareal udgør ca. 
300.000 ha, hvoraf staten ejer ca. 20 pct. 
Statens andel er stigende, idet statsskov
væsenet til stadighed opkøber nye skov
arealer.

Normalt sælges alt træ på roden. Kun 
statsskovbruget udfører selv skovning og 
transport og kun af en mindre del af hug
sten.

Der findes ingen generel prisaftale mel
lem skovejerorganisationer og træindustrien. 
Træet købes i reglen af små råtræhandlere/ 
entreprenører, der udfører fældning og ter
ræntransport og videresælger det ved bil
vejen. Her købes træet af en egentlig råtræ
grossist, der har leveringskontrakt med træ
industrierne.

Hedeselskabets konsulentafdeling admini-

Amerikansk Morbak flishugger oparbejder selvsåede skovfyr fra hedearealer, der ønskes 
ryddet. Flisen anvendes til spånpladefremstilling. Udstyret ejes af Foreco-Heidemij's rå
træhandel.
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strerer ca. 40.000 ha skov, heraf ca. halv
delen for forsvaret. Arbejdet omfatter pri
mært forstlig vejledning, planlægning, salg 
af træ på roden, aftaler med entreprenører 
vedrørende kulturarbejde og regnskabsaf
læggelse. Aktiviteten er dalende, fordi sta
ten opkøber de private skove, og fordi sta
tens skovpersonale kan yde gratis vejled
ning til ejerne af private skove, medens 
Hedeselskabet må have fuld dækning for 
omkostningerne (staten yder intet tilskud til 
Hedeselskabet).

Skovsektionen i Hedeselskabets entrepre
nørafdeling arbejder primært med kultur
etablering og bevoksningspleje. Tidligere 
udgjorde hugst og transport en væsentlig 
beskæftigelse, men i dag er selskabet helt

udkonkurreret på disse områder af de små 
råtræhandlere/entreprenører. Som årsag til 
denne situation angives måneskinsarbejde af 
uorganiseret arbejdskraft.

Derimod er det lykkedes for Hedeselska
bet at oparbejde et godt marked inden for 
miljøplantning. Medens selskabet nu kun 
har 150 arbejdere beskæftiget inden for 
skovbrugsentreprenørvirksomheder, er der 
beskæftiget 450 med miljøplantning o.l. 
Kundefordelingen for denne virksomheds
gren er: 50 pct. kommuner, 25 pct. amter 
og 25 pct. private.

Hedeselskabets råtræhandelsselskab FO- 
RECO er klart Hollands største. Det er så
ledes på dette område, Hedeselskabet bedst 
har kunnet holde stillingen.

Ribe amt fik i 
fjor plantet 
146 km læhegn
Folketingsudvalg vil til foråret 
se på løvtræhegn og blive 
informeret om fremtidigt behov

I 1978-79 blev der i Ribe amt plantet 
417.000 træer og buske i de kollektive læ
hegn, og det svarer til 146 km. Dertil kom
mer 85.000 planter, som er udleveret gen
nem plantningsforeningerne, sagde forman
den for amtets regionsudvalg, gårdejer Hol
ger Vesterager, Grindsted, ved læplantnings
mødet den 13. februar i Varde.

I efteråret 1979 og foråret 1980 bliver der 
plantet kollektive læhegn i omegnen af 
Horsbøl-Kroager, Bramming, Ølgod-Strel- 
lev og Ansager. I 1980-81 i Skovlund, 
Gaarde, Bramming, Starup og evt. Hodde- 
Horne. I 1981-82 i Blaabjerg, V. Vedsted, 
Roager, Sdr. Omme, Filskov, Bække og 
Varde.

Hvis der frem ti! 1986 i Jylland som hel
hed skal plantes 1000 km 3-rækkede læhegn 
pr. år, vil det ifølge foretagne beregninger 
koste 15 mill. kr. om året.

Folketingets landbrugs- og fiskeriudvalg 
kommer i maj eller juni til Jylland og vil 
da bl.a. få forevist de første kollektive hegn, 
plantet i 1968, tillige med sandflugttruede 
områder.

Formanden mente, at der var skabt en 
bred velvilje for de nye løvtræhegn, der og
så opfattes som en samfundsgavnlig land
skabspleje. Han forudså dog, at landbrugets 
vanskelige økonomiske situation kan få 
hæmmende virkning på tilslutningen til læ
plantning.

Læplantningsarbejdet har en betydelig 
beskæftigelsesmæssig effekt: For hver kro
ne, staten giver i tilskud, udbetales der 1,45 
kr. i arbejdsløn!

Prisen for plantning i 3-rækkede hegn er 
for 1980-81 fastsat til 3,10 kr. pr. plante 
eller 9,30 kr. pr. løbende meter. Det er en 
stigning på ca. 12 pct.

Konsulent J. J. Jakobsen, Grindsted, fore
lagde regnskabet, der viste en beholdning 
på 17.728 kr. - Søverin Ernstsen, Bram
ming, og Kaj Pedersen, V. Vedsted, gen
valgtes til bestyrelsen.

Til sidst fortalte læplantningschef Chr. 
Als og skovfoged Ebbe Leer, Hedeselskabet, 
om mekanisering af læplantningen og ud
nyttelsen af træ fra gamle hegn som brænd
sel. Især en vurdering af egnede ovntyper 
var der udtalt interesse for.
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Problemer ved 
vanding og 
dræning i den 
ikke-humide 
del af troperne

Fjerde og sidste artikel 
om grundforbedring af 
halvtørre tropejorde

Her hjemme er behovet for dræning af 
jorden lige så almindeligt udenfor som i å- 
dalene, Dette er ikke tilfældet i de halv
tørre dele af troperne; her er behovet for 
dræning af jorden hovedsageligt knyttet til 
flodsletterne. I de enkelte tilfælde, hvor der 
findes lavninger i områderne udenfor flod
sletterne, vil jorden i disse ofte være rige 
på ler af smectittypen, og det vanskeliggør 
i høj grad deres dræning. Så dræningspro
blemerne i de halvtørre dele af troperne er 
hovedsageligt knyttet til flodsletternes jorde.

Det samme er tilfældet med vandings
problemerne, idet der i disse områder ikke 
som i Danmark findes større mængder af 
overskudsvand udenfor floddalene. Så van
ding af jorde udenfor flodslette-områderne 
er normalt udelukket.

Af lektor dr. agro. 
Jens Peter Møberg, 
Kemisk Institut, 
Landbohøjskolen

Da landskabsudviklingen i de halvtørre dele 
af troperne i langt de fleste tilfælde har fun
det sted over årmillioner og ikke som i et 
dansk morænelandskab over nogle få år
tusinder, er landskabet langt mere udjævnet 
i disse områder, end vi kender til i Dan- 
mank.

Forsøg med gipstilførsel til en saltrig jord 
(Indien). I parcellerne uden plantevækst ei
der sået byg, men ikke tilført gips. De andre 
parceller har fået gips i forskellige mæng
der.

G. fe.
Pn TmiTiniffaQt ft

■

*

I det følgende vil jeg ganske kort prøve at 
ridse hovedlinierne op af det kompleks, der 
i de halvtørre dele af troperne kan sam
menfattes under begrebet vandkontrol. Som 
eksempel vil jeg tage et flodslettesystem i 
Østafrika.

I slutningen af regntiden vil floden som 
regel svulme op og forårsage en ret ud
bredt oversvømmelse af store dele af flod- 
slettesystemet. På grund af den store varia
tion i den årlige nedbør - fra 300 mm eller 
mindre til over 1200 mm om året i visse 
områder - varierer oversvømmelsens ud
bredelse og varighed meget fra år til år. I 
de områder, der er tale om, efterfølges 
regntiden normalt af en 4-8 måneder lang 
tørtid. Men også dennes længde varierer fra 
år til år.

Oversvømmelserne af flodsletterne har 
både deres positive og negative sider. I de 
lavereliggende, lerrige jorde lidt borte fra 
strømrenderne inddæmmes vandet, og un
der normale forhold vil der være vand nok 
til en risafgrøde. På de mere siltrige til san
dede, hvis ikke grusede, jorde nærmere ved 
strømlejerne, sker nedsivningen af vandet 
så hurtigt, efter at flodvandet er søgt til
bage til strømlejerne, at det ikke er muligt 
at dyrke ris uden yderligere vanding.

Hvis grundvandspejlet hverken er for højt 
eller for lavt i de første måneder efter over
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svømmelsen, er det muligt at dyrke afgrø
der, der kræver en veldrænet jord på disse 
mere sandede jorde.

Det største problem ved dyrkning af disse 
flodslettejorde er, at forholdene alt for ofte 
er unormale; det vil sige, enkelte år ude
bliver oversvømmelserne helt, andre år er 
vandstanden for høj.

For de lerede jordes vedkommende bety
der det, at der enten er for lidt eller for 
meget vand for risdyrkning. For de mere 
sandede jordes vedkommende betyder det, 
at de i det første tilfælde tørrer for hurtigt 
ud, mens grundvandet i det sidste tilfælde 
vil stå for højt.

*

For at løse dette problem kræves der en 
form for vandkontrol, der almindeligvis 
ikke kan løses på lokalt plan, men kun på 
regional- eller landsplan. For eksempel ved 
opdæmning af strømmene i baglandet kan 
en ureguleret oversvømmelse undgås, og 
der kan opmagasineres vand fra de nedbørs
rige til de nedbørsfattige år. Et sådant flod
reguleringssystem skaber både nye mulig
heder og nye problemer.

Først mulighederne: Hvis - og det vil 
være det naturligste - en flodvandregulering 
gennemføres, vil det normalt blive kombine
ret med et kunstvandingssystem. Vandet vil 
ikke længere komme ukontrolleret fra flod
strømmen, men reguleret gennem vandings
kanaler.

For de lerede jordes vedkommende vil 
det betyde i alt fald én sikker risafgrøde om 
året. Og hvis nedbøren i baglandet er til
strækkelig og lagringskapaciteten stor nok, 
er der mulighed for yderligere én eller to 
afgrøder om året.

For de silt- og sandrige jordes vedkom
mende kan det også betyde én, hvis ikke 
flere, sikre afgrøder om året.

Men et sådant flodvandkontrolsystem er 
langtfra problemløst. Det finder man mange 
eksempler på i flodsletteområderne rundt 
om i den halvtørre del af troperne.

Jordbundsmæssigt er det største problem 
nok ophobning af salt i rodzonen. For de 
lavtliggende, lerrige jordes vedkommende, 
hvor grundvandspejlet ofte er højt, og vand-

4

A % ti •

Jordbrugerne i Sydøstasien har i modsæt
ning til mange afrikanere århundreders er
faring i kunstig vanding. Her pumpes grund
vand til vanding på Ganges flodsletten i 
Nordindien.

bevægelsen i jorden er ringe, kan dette ske 
ved, at vandingsvandets salte ophobes i rod
zonen på grund af den kraftige fordamp
ning fra planterne og fra jordoverfladen,, 
der finder sted i disse ret varme halvtørre 
områder, og på grund af den dårlige dræ
ning.

For de silt- og sandrige jordes vedkom
mende kan en for kraftig vanding med vand 
tilført udefra medføre, at grundvandspejlet 
stiger, og der opstår dræningsproblemer. 
Hvis grundvandet er saltrigt, kan en stig
ning også forårsage en saltophobning i rod
zonen. En sådan saltophobning i rodzonen 
vil give nedsat planteproduktion, hvis ikke 
misvækst.

*

Dette bringer os til det, der kan kaldes van
dingens 1. grundsandhed, når det gælder de 
mere tørre dele af troperne: Intet vandings
system vil fortsat kunne virke tilfredsstil
lende, hvis det ikke er knyttet sammen med 
et velfungerende dræningssystem.

Specielt for de lavtliggende, lerrige jor-
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des vedkommende er dræningsproblemerne 
store, dels er det fald, der kan skabes for 
afløbsvandet, ringe, dels er ikke mindst de 
natriumrige lerjorde så kompakte, når de er 
våde, at vandbevægelsen ned igennem dem 
næsten er lig nul.

Gips bruges ofte som grundforbedrings
middel til natriumsaltrige jorde. For det 
første hjælper gipsen jorden til at få en 
bedre struktur ved at calciumionerne for
trænger natriumionerne fra lerpartiklernes 
overflader; herved klumper lerpartiklerne 
bedre sammen og jordens porøsitet forbed
res væsentligt.

For det andet hjælper gipsen til at ned
sætte jordens pH - der i natriumrige jorde 
kan stige til over 8 - til omkring pH 6,5-7, 
hvor de fleste kulturplanter trives bedst.

For det tredie vil gipstilførslen i forbin
delse med vanding og dræning nedsætte na
triumindholdet i jordvæsken. Et højt na
triumindhold i jordvæsken er giftigt for 
planterne.

For de sandede og siltrige jordes ved
kommende er det muligt at sænke vand
spejlet ved at bruge grundvandet som van
dingsvand. Selv hvor grundvandet indehol
der en del salt, kan det bruges, så længe der 
sikres fri afdræning, og der bruges et over

skud af vandingsvand, så der i alt fald det 
meste af året er en nedadgående vandbevæ
gelse. Derved undgås en saltophobning i 
rodzonen.

*

Selv om de tekniske problemer kan være 
store ved et så omfattende flodkontrolsy
stem, som her beskrevet, så er det dog de 
sociale og kulturelle problemer, der er de 
vanskeligste at løse i de dele af verden, hvor 
jordbrugerne ikke som i Sydøstasien igen
nem århundreder har lært at udnytte de 
muligheder, som kunstig vanding åbner op 
for.

I Afrika syd for Sahara vil det i de fleste 
tilfælde være nødvendigt at koble den tek
niske udvikling af flodkontrollen sammen 
med et omfattende træningsprogram for de 
jordbrugere, projektet berører.

En sådan sammenkobling mellem et tek
nisk udviklingsprojekt og den nødvendige 
sociale og kulturelle nyorientering er næsten 
altid nødvendig, hvis et teknisk udviklings
projekt skal få blivende værdi.

De tre foregående artikler om trope-jord
bruget var med i Hedeselskabets Tidsskrift 
nr. 2, 5 og 8/1979.

[Tro iw l lonH bet 1 Vibor8 °s 1961 skovrider på Sønder
II <X OUI Ut?I Jylldl IU jyllands plantagedistrikt.

til Holstebro

Den 1. februar blev skovrider ved Hedesel
skabet, Børge Lindskov Christiansen, Skær
bæk i Sønderjylland, udnævnt til skovrider 
på Holstebro plantagedistrikt.

Han afløser her skovrider Knud Hansen, 
der har været ansat ved Hedeselskabet i 38 
år, deraf 26 år som skovrider.

B. Lindskov Christiansen blev fortskandi
dat i 1946 og umiddelbart derefter ansat 
som assistent på Farum skovdistrikt. I 1951 
flyttede han til Randbøl skovdistrikt, 1957 
blev han forstfuldmægtig ved Hedeselska- B. Lindskov Christiansen.
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Stor engelsk 
produktion 
af drænrør

De første drænrør af ler, som blev brugt til 
afvanding af danske arealer, importeredes 
for ca. 130 år siden fra England, hvor 
Whiteheads opfindelse af drænrørspressen i 
1844 åbnede mulighed for at afvande ved 
underjordiske ledninger, som markarbejdet 
kunne foregå hen over.

De engelske teglværkers fremstilling af 
lerrør er betydelig, og i dag produceres 80 
pct. af dem inden for en gruppe af teglvær
ker, der ejes af Hepworth-koncernen. Den 
ugentlige produktion omregnet til 3 tommer 
rør på disse teglværker er ca. V2 mill. stk. 
For at dække det voksende marked i Skot
land er der bygget et nyt teglværk i Strath
clyde med en kapacitet af 1 mill, rør om 
ugen.

På teglværket i Ellistown kan der presses 
10.000 rå lerrør ud af formene i hver time. 
For at lette den videre håndtering og for at 
hindre dem i at rulle hænger de sammen

10.000 rør — 3 og 3 - kan der formes i timen 
på Ellistown teglværk.

side om side tre og tre og brækkes først fra 
hverandre efter brændingen. Et skiftehold 
kan på 8 timer læsse vogne nok til at holde 
tørreovnene forsynet i 24 timer. Én mand 
kan styre produktionsgangen i nattetimerne. 
- Varmeenergien til brændingen på dette 
teglværk hentes i spildolie fra en af Hep- 
worth-koncernens andre virksomheder.

Bog om Skjernå-dalen

Ved et møde den 5. december i Skjern blev 
det besluttet, at Skjernå-dalens historie før, 
under og efter afvandingen skal skrives og 
foreligge i bogform til foråret 1981.

Initiativet er udgået fra ådalens landvin
dingslag, og planen har fået helhjertet støtte 
fra Skjern-Tarm egnens landboforening, som 
samtidig med udgivelsen fylder 125 år.

En række sagkyndige med særligt kend
skab til landvindingsprojektet vil yde bidrag 
til bogen. Blandt dem er fhv. landbrugs
minister Karl Skytte, der som minister un
derskrev loven, der åbnede vej for projek- 
tets gennemførelse. - Direktør K. Sandahl 
Skov og afdelingschef N. Venov, Hedesel
skabet, har også givet tilsagn om at skrive 
afsnit.

Finnerne graver torv
I Finland er 2500 personer beskæftiget ved 
tørvegravning, et antal, der i løbet af 10 år 
formentlig vil stige til 6000.

Hedeselskabet rådgiver 
beskæftigelsesudvalg
Mellem Viborg amt og Hedeselskabets 
Skovbrugsafdeling er der indgået en aftale 
om, at Hedeselskabet fra 1. marts stillede 
en skovtekniker til rådighed som projekt
leder for amtskommunens skovprojekt.

Arbejdet består hovedsageligt i at være 
rådgiver for primærkommunernes beskæf
tigelsesudvalg i sager, hvor arbejdsløse be
skæftiges ved skovbrug og naturpleje.
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Blicher om jagt
St. St. Blicher: Om jagt 
Redigeret af Tage la Cour 
Wøldikes forlag 
184 sider, 86,50 kr. indb.

Det er sagt om Steen Steensen Blicher, at 
han er en stor digter, men at han var en 
ringe præst, der havde svært ved at forlige 
sig med sin tilværelse. For at bøde på af
savn skrev han og hentede ofte som jæger 
inspiration i naturen, heder og moser, som 
hørte med til hans omgivelser for 150 år 
siden.

Mange af disse jagtskildringer er udvalgt 
af forfatteren Tage la Cour og samlet i en 
bog, udgivet af Wøldikes forlag. De fleste 
af bogens afsnit er hentet fra Diana, landets 
første jagttidsskrift, men medtaget er også 
uddrag af noveller med indhold om jagt, 
hvoraf Skytten paa Aunsbjerg er alment 
kendt.

Da urfuglen næsten er forsvundet fra de 
jyske heder, læser man med særlig interesse 
ikke blot Blichers skildring af jagten på den, 
men også hans anvisning på at tæmme og 
opdrætte urhønen, som er »en så velsma
gende og yngelsom fugl«.

Bogen vinder i yderligere værdi ved dens 
mange gamle vildtliv-tegninger, de fleste af 
den kendte dyremaler Specht. hk

Hedeselskabet planter 
i brunkulslejer
Skovrider ved Hedeselskabet, P. F. Tøttrup, 
Birkebæk, skriver i Carlsbergfondet, Frede- 
riksborgmuseet og Ny Carlsbergfondets års
skrift 1979 om tilplantningen af Nr. Vium- 
lejet og andre jyske brunkulslejer.

De store gravninger efter brunkul fandt 
sted under og efter 2. verdenskrig. I alt er 
3500 ha blevet omgravet, især i området 
Herning-Videbæk-Borris-Brande.

For at retablere det ødelagte landskab og 
standse sandflugt har især Hedeselskabet 
udført arbejde med tilplantning.

Der henligger ca. 1000 ha, som endnu er

uden vegetation og præget af sure klæglag, 
skriver skovrider Tøttrup. Det skønnes, at 
25 mill. kr. er den nødvendige sum, som 
skal ofres for at hindre okker fra lejerne i 
at belaste vandløbene og for at skabe en 
vegetation til sløring af landskabet, et ar
bejde, der i større stil blev begyndt i det 
225 ha store Haunstrup-leje vest for Her
ning. Ringkøbing amt og staten har bevilget 
6 mill. kr. til formålet.

Tysk læ efter 
dansk forbillede
Det tyske mindretals dagblad i Sønderjyl
land Der Nordschleswiger drager i en an
meldelse af Tidsskriftets 100 år sammenlig
ning med Hedeselskabets virksomhed og det 
succesfulde Program Nord i Slesvig-Holsten.

Desuden nævnes der, at 57 lodsejere i 
landsbyen Joldelund i Husum amt omkring 
1949 - og efter jysk forbillede - plantede 
170 km læhegn for at dæmpe sandflugten, 
der hærgede det slesvigske højland. Efter 
læplantningen steg landmændenes udbytte 
med op til 10 pct.

Plantede 16.000 træer 
og buske på IV2 dag
I årsskriftet, det første fra den nye Tønder 
Landbrugsskole, skrives i en billedtekst, at 
Hedeselskabet i løbet af IV2 dag satte 
16.000 planter ned i læhegn omkring sko
len.

Forsidemotivet 
fra Vendsyssel
Billedet på forsiden af Hedeselskabets Tids
skrift nr. 1/1980 er indfanget af pressefoto
graf Torkild Balslev, Bjergby ved Hjørring, 
som ved nærmere studium har lokaliseret 
motivet.

Det er taget vest for Frederikshavn. 
Øverst til højre ses Kvissel kirke, og gården 
i billedets midte er V. Ribberholt, der til
hører gårdejer Peter E. Christensen.
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Kampagne 
rettet mod 
elmesygen

Landbrugsministeriet har overvejet, hvilke 
forholdsregler der bør iagttages mod elme
sygen udover de allerede trufne, og er nået 
til det resultat, at der ikke synes at være 
grundlag for iværksættelse af en offentlig 
bekæmpelse, d.v.s. en tvungen bekæmpelse.

Ministeriet har derimod besluttet, at der 
i foråret 1980 skal gennemføres en kam
pagne med det formål at animere til delta
gelse i en frivillig bekæmpelse af sygdom
men og har pålagt Statens forstlige Forsøgs
væsen at forestå denne.

Kampagnen vil bl. a. omfatte udsendelse 
af en tryksag med beskrivelse af elmesygen, 
som spredes ved hjælp af barkbiller, der

flyver ud fra de syge træer i tiden mellem 
1. maj og 1. september. Erfaringen viser, 
at sygdommen er blevet spredt langvejs, 
når stammer og grene fra syge træer er ble
vet kørt fra fældningssted til forbruger i 
dette tidsrum.

Skovene anmodes om at medvirke til at 
hindre denne spredning ved,

at sørge for, at alt elmetræ, der endnu 
henligger i skoven, bliver afhentet af 
køber inden 1. april,

at henstille til køber, at træet bliver op
arbejdet inden 1. maj og bark samt 
skaller bliver brændt,

ved at undlade at sælge elmetræ til 
brændsel i private husholdninger.

Opmærksomheden henledes på, at der er 
forbud mod import af uafbarket elmetræ 
i alle skandinaviske lande samt i alle Fæl- 
lesmarkedslande.

Legat for tilplantning

Poul Erik Nielsen, ekspeditionssekretær i 
Esbjerg, købte i 1967 6 ha omgravet brun
kulsleje ved Spjald for at omdanne det til 
grønt område.

Før købet spurgte han Hedeselskabets 
skovrider P. F. Tøttrup, Birkebæk, om han 
og hans hustru havde en rimelig chance for 
at realisere deres plan. Det mente Tøttrup, 
der var.

Som en nytårshilsen nu 13 år efter har 
P. E. Nielsen sendt et brev og fotos til He
deselskabets skovbrugsafdeling i Viborg, 
hvoraf det fremgår, at tilplantningen er 
lykkedes. Samtidig takker han for god råd
givning og for at have modtaget en portion 
af Susanne Abelone Hansens legat for sin 
indsats.

En portion af samme legat er givet til fri
skolelærer Jørn Kjeldsen, Kibæk, som også 
har tilplantet et brunkulsleje.

70.000 træer på et år
I anledning af hendes 75 års fødselsdag 
skrev Herning Folkeblad om Karen M. 
Wellendorf, Brande - gift med skovfoged 
C. F. Wellendorf, tidligere Kærballegaard 
- at hun ivrigt har bistået sin mand i til
plantningen af brunkulslejer. Et enkelt år 
plantede hun 70.000 træer. Ægteparret er 
hædret med Hedeselskabets sølvbæger og 
E. M. Dalgas’ Mindelegat.

Medarbejder-repræsentanter 
i bestyrelsen
Til medarbejder-repræsentanter i Hedesel
skabets bestyrelse er fra X. januar 1980 
valgt konstruktør J. Krogdahl, Slagelse, og 
skovarbejder Otto Christensen, Karup. Til 
suppleanter valgtes skovfoged John Eriksen, 
Kibæk, og akademiingeniør J. Haugstrup 
Jensen, Viborg.
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Småplantninger
I det første nummer af Hedeselskabets Tidsskrift i 1880 skrev E. 
M. Dalgas om anlæg af småplantninger. - Hans fremstilling af em
net er klar og så inspirerende, at den betager 100 år efter.

Appellen havde den tilsigtede virkning. Småplantninger og små
skove blev rejst, så de i dag udgør 24 pct. af det danske skovareal. 
Det aktuelle problem er at få dem tilfredsstillende plejet. I det føl
gende bringes et par uddrag af Dalgas’ artikel.

2)et cr imiblertib iffe nof, at bi§[e Smaaplantninger otrfelig 
funne ttbførcS uben ffor llleiligtøeb 013 Sefofinina, og at l e  t>iUe 
forffjønne (Egnen; bereS Selpbning for ben ©nfelte og bel tøele Sam-' 
funb maa ?unne oeie noget Ælæffeligt, for at ber fan bære Hale om 
at gjøre alootlige Sfnftrængelfer for bi3fe plantningers alminbelige 
Ubbrcbelfe. Dg en faaban oægtig Setpbning tøaoe be oirfelig ogfaa.

f$or ben Snfelte tøaoe be Setpbning oeb at gibe 2p for £ufe, 
Øaarbe og pateer, oeb at ffaffe ©maabrænbfel, Oeb at brpbe SSinben 
for Æoæget, oeb at tiltræffe be faa npttige og Iiolige Smaafugfe, oeb 
at pbe Seboeme funbe og fornøielige 2lbfprcbelfer, oeb at flabe 
£ogge i hjemmet og beroeb at uboifle $amilielioet paa cn gaonlig 
ZP.aabe, og Oeb at fremfalbe Ctøfien til bet meft intenfioe ^orbbrug, 
føaoebruget. ©nfelte af bisfe ©obcr oeie maaffe iffe ret meget, men 
ialtfalb tilfammen ere be af ftor Særbi, cg alene af .£>enfbn til 
bi%->e Øober oilbe bet oære berettiget at offre steget for at ophjælpe 
©maaplantningernc.

HJerfor tøo iffe meb at plante, men tag fat tøerpaa tøoergang 
Slib og Seiligtøeb tilbpber fig; plant om bet faa fun er et enefte 
Hræ. 2Jiange mene, at be ere for gamle til at plante, forbi be iffe 
felo funne faa Ubbptte af beres 2trbeibe, men be glemme, at be unge 
plantninger oille funne ffaffe bem enbnu mange ©læber, og at be 
oeb at plante reife ftg felo et SJtinbe, fom bereø Søm oille frebe 
om. ©nbnu minbre bør be Unge tøoe meb at plante, forbi be mene 
dt tøaoe SCiben for fig; naar be ere bleone ælbre, oille be bebreibe 
fig, at be iffe tøaoe begpnbt at plante i gob Hib, ttøi ba oilbe be tøaoe 
funnet oanbre mellem [tore Hræer og tøaoe tøaot Sptten af bi$fe. 
Qorb tøaoe oi nof af i 3tøHanb enbog til SDtpriaber af ©maaplant* 
ninger; Ubgiften til tøoer enfelt af bisfe er en Ubetpbeligtøeb, ifær 
naar man felo ubfører Slrtøeibet libt efter libt i fin gntib, fftoget, 
fom iffe faa §ebeboere oirfelig tøaoe gjennemført til ftor ©læbe for 
bem felo og 2lnbre tit et gobt ©yempel. Sløo berfor iffe tænger meb 
at plante; i SDUbk ogSeftjtøllanb er ber tøoet meget for længe, og bet 
er nu paa tøøie Slib at begpnbe.
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P V C - D R Æ N R Ø R  - altid på lager

m m

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afvandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L 0 V E N “
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

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

umon
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.



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, 3-300 og S-400
forhandles i bredderne 4,20 m og 5,20 m.

A/S SKOVBANKGAARDS TEGLVÆRK
7160 Tørring . Tlf. (05) 8010 38 og (05) 8017 22

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg 

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

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 - 382411

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

Drænrør er tegl
•
Hesseiho tegl
isolersten
tsoblokke
drænror

•
Orten tegl
blødstrøgne 
facadesten 
rode, mocca 
gellerupsten

Silkeborg tegl
blødstrøgne 
facadesten 
røde, møcca 
herregårdsklinker

•
Skærup tegl
maskin- 
facadesten 
røde. mocca 
reducerede

Trastrup tegl
maskin- 
tacadeslen 
gule glatte 
prægede 
kostede

Teglbeton
fiboblokke
romadæk
tegloverliggere

.11

JYDSK
TEGLa/s 6920 VIDEBÆK-TELEFON 07-1710 22
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
haiidel med pyntegrønt



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø 
og planter.
Plantekatalog tilsendes gerne pi forlangende.

SKÆRBÆK ! Skærbæk 
PLANTESKOLE i

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

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

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

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

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

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.

Flagstænger

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

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

A L. HAMM ERICH & CO
3 GRONNEGADE 57 -8000 ÅRHUS C
TELEFON (06) 127155

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

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

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

jordbundsanalyser.

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

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo

ratorium for Viborg amt.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 

Civilingeniør J. Frederiksen.



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

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

SPAREKASSEN
Midtjylland

SdS

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%

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

^KVåHOIUG
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE- TLF. 07-180755*

HAFNIA
HAAND I HAAND

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. (03) 62 83 00

bl UéJjsWAJntW
Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby
betonvare-industri, telefon (08) 17 10 55

PLOVE GRUBBERE
STENOPTRÆKKERE

PLOVFABRIKKENUUfc

»BOVLUND« A/S32,

6535 Branderup J.(04) 83 52 33



POSTBESØRGET AVIS

Skovens
foretrukne gødning

NPK 23-3-7

■**

&

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

til skovgødskning. 
Typens næringsstofindhold gør den 

specielt egnet til brug i såvel 
pyntegrøntbevoksninger som til 

nåletræsarealer for større 
vedproduktion. 

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

Mg, Cu og B.

(((r Norsk Hydro




