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SIKKERHEDS-OVERALL
nr. 760

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

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

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

Dansk SkovkontorAI's
Postboks 1 . 4700 Næstved Telefon (03) 80 01 10

BRAGEET
DllÆNlltfll

PVC dræn rør

PVC drænrør special med 
dobbelt vandindtag

PVC kloakrør
PEL trykrør

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

- en bedre rørforbindelse

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



Partner 5000
skabt til professionelt arbejde

Fantastisk velafbalanceret
Den specielle konstruktion gør 
den smidig og velafbalanceret 
både til fældning, opskæring og 
kvistning.

Lavt støjniveau
Partner 5000 er med sine kun 
101 db en af markedets mest 
lydsvage save.

Enestående afvibrering
Den afvibrerende støttebøjle gør den let 
og smidig at arbejde med, specielt ved 
kvistning og uden kontakt med de vibre
rende dele.

Opvarmede håndtag
På model 5000 V sker opvarm
ningen ved hjælp af den cirkule
rende udstødning.

m

i52*SS« mt
m
*5

En servicevenlig partner
Vitale dele som luftfilter, 
tændrør og kædebremse 
er let tilgængelige, saven 
er let at demontere og 
montere og som et ekstra 
plus -automatisksmøring 
af koblingslejet.

En stærk letvægter
Høj motoreffekt selv ved lave omdrejnin
ger. En letvægtssav på kun 5,6 kg med en 
effekt på 2,1 Kw (2,9 HK)

En stabil slider
Lav motortemperatur og det afprøvede 
Ignitron tændingssystem gør Partner 5000 
til en særdeles driftssikker sav. Og de ekstra 
store benzin- og olietanke giver fæi re 
påfyldningsstop.

Forhandlere. 
STORKØBENHAVN 
København: H P Vangskov ApS 
Aldersrogade 6B. Tlf. 0H8 38 II 

SJÆLLAND 

Helsinge: Haveudstyr 
vi Gerner Hansen, Fredgårds
vej 2. Tlf. 03-29 42 85 
Herfølge: Leif Ebbe, Færøvej 2. 
m 03-67 45 66
Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen. 
Gadevang. Tlf. 03-26 69 62 
Holme Olstrup: Vepa ApS 
Toksværd Tlf 03-76 22 82 
Kalundborg: A Jensen Salg & 
Service, Slagelsevej 
Tlf 03-51 05 89

Mørkøv: T.P Motorservice 
Skamstrupvej 79. Tlf. 03-47 59 32 
Næstved: Dansk Skovkontor 
Postbox I. Tlf. 03-80 0110 
Slagelse: Kurt Holm 
Kalundborgvej 88. Tlf. 03-52 65 60 
Værløse: Solving Skovservice,
Kirke Værløsevej 42. Tlf. 02-48 09 37 

LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen, 
Halsted Tlf. 03-93 91 88 
Nykøbing F.: Vilh. Rasmussen 
Gåbensevej 70, Kraghave.
Tlf. 03-85 II 09

JYLLAND
Beder: Beder Motorcenter 
Lundevejen 85. Tlf. 06-93 63 67 
Esbjerg: Dremo ApS, 
Håndværkervej 9, Sædding.
Tlf. 05-15 36 00 
Hampen: Firma R. Keilstrup,
Tif. 05-77 5116
Horsens: Horsens Værktøjs
magasin, Hede Nielsensvej 2.
Tlf. 05-62 62 II 
Jelling: Impuls,
Gormsgade 17. Tlf. 05-87 12 98 
Nørresundby: Skovværktøj ApS, 
Thistedvej 100. Tlf. 08-17 27 33

Randers: Jydens Plæneklipper- 
Service, Århusve] 51.
Tlf. 06-42 49 03
Ringkøbing: Smedegades Motor- 
værksted, v/ Arne Kristensen.
Tlf. 07-32 09 92.
Vejle: H D. Maskiner og moto
rer ApS, Pakhusgade 15.
Tlf. 05-83 83 00
Viborg: Viborg Plæneklipper-
Service, Bøssemagervej 3.
Tlf. 06-62 53 74
Åbenrå: Sønderjysk Partner
Service. Løgumklostervej I2I.
Tlf. 04-62 46 70

FYN
Odense: Hansen & Kiilsholm, 
Skibhusvej 5I. Tlf. 09-11 75 32 
Tranekær: Mek. Poul Olsen,
Bygaden 74, Tullebølle.
Tlf 09-50 12 72 

BORNHOLM
Rønne: Scooter-Centralen, 
Vimmelskaftet 26.
Tlf. 03-95 21 76
Østermarie: Buskegård Skovmateriel, 
v/ Carl Martin Nielsen, Buskevej 8.
Tlf. 03-97 04 34



Alle motorsave 
burde ha'Oregon 

savkæder
k M Verdens sikreste.
** Uanset savfabrikat.
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Deres nærmeste Oregon-forhandler anvises gerne

AARHUS MARINE 
COMPAGNI K/S
GÅSEAGERVEJ 12.8250 EGA . TLF. 06-22 08 33

W
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Kongenshus
hotel

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

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

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

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

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

Det indvundne Danmark.............  4 3  k r .
Hedeselskabets historie 1866-1914
af Fridlev Skrubbeltrang.

Hedesagen under forvandling 4 9  k r .
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.



wavin drænrør
-så har du 

dit på det tørre!
wavin korrugerede/beviklede drænrør, dim. 50-145 mm, er udført 

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

stor flexibilitet og slagstyrke.

I*

■ Lav vægt - let transport m 
og håndtering m

Store længder-hurtig lægning\
■ Stort indløbsareal - 

maximal afvandingsevne
■ Effektiv kobling - hurtig 

og trækfast samling ■**
Lav meterpris - økonomisk 
dækning

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

- ring og hør hvordan 
wavin kan forbedre din jord

- og din økonomi...

' .44

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



LOFT 300 hydraulisk bomlift
med pendulophæng
anvendes sammen med en aim. marksprøjte 
Sprøjtehøjde fra 0,50-3,00 m
PRIS KR............................................................ 9.800
LOFT 450 elevatorbomlift
med pendulophæng
anvendes sammen med en aim. mark
sprøjte. Sprøjtehøjde fra 0,50-4,50 m
PRIS KR................................................. 14.900

y a________-s—^

“jpiQ p l T p TLF. (05)320144

Alle priser er excl. moms
Rekvirer venligst speciel 
brochure.
Tilbud gives gerne 
uden forbindende. Smede-& Maskinforretning aps

POSTBOX 14 VARDE LANDEVEJ 26 DK-720G GRINDSTED

SPAREKASSEN
Midtjylland

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

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

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

MODERNE HAVEREDSKABER 
DER LIGGER GODT I HAANDEN

SUPER LET
VÆGTSSKOVLEN 

»ZINCKLET«
GØR ARBEJDET LET 

LET MEN STÆRK SKOVL

FAAS OGSAA MED 
STOVLEBESKYTTER

DEN £R RIGTIG

III Ml



JD440-C
Lønner sig med 
lav pris og stor 
anvendelighed

Med en lav anskaffelsespris og høj 
ydedygtighed på jobbet arbejder JD440-C 
hårdt for at formindske Deres omkostninger. 
Den 52 kW (70 netto HK) store motor holder 
igen på brændstofforbruget med den høj
dekompenserende turbolader. Og med direkte 
træk Syncro-Range transmission er der intet 
effekttab gennem en momentomformer.

For at spare arbejdstid hjælper power 
steering (med fuldt ratudsving) og differen
tialespærre til at holde farten oppe på slæbe
sporene. Svingende foraksel og firehjuls 
hydrauliske vådskivebremser hjælper med at 
holde farten og kursen støt.

Andre standardegenskaber er bl.a. hydrau
lisk styret spil med 10.844 kg linetræk fra tom 
valse, ét dagligt motorcheck, skumpolstret 
sæde med armlæn og sikkerhedsbælte, 
netlukket styrtbøjle og gennemført hærværks
beskyttelse.

Henvend Dem til Deres John Deere 
forhandler i dag og hør mere om den omkost- 
ningsbesparende JD440-C's fordele.

H. C. Petersen & Co.s fcftf. A/S 
Krogager, 7200 Grindsted.

Ilt. (05) 33 92 II.

□ØQ
John Deere i fremgang, «
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Få råd til at ha’det rart.
Det er ikke altid nok at tænke på dagen og vejen. Især ikke når det gælder 

om at gi’ sig selv og sin familie så gode økonomiske forhold som overhovedet 
muligt.

Vi har tre skattebegunstigede opsparingsformer, som kan gi’ mange penge i 
fremtiden og skattefordele her og nu. _

Spar op til tiden efter de 60 på en Danske Bank.
selvpensioneringskonto eller kapital- £ nærmere bekendtskab værd. 
pensionskonto eller tu børnenes fremtid •
på en børneopsparingskonto.

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

DEN DANSKE BANK
AF 1871 AKTIESELSKAB

D 26
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Hedeselskabets
Tidsskrift

Lovforslag om plantning 
af læhegn
sikrer at der plantes 
ca.1000 km/år

I efteråret fremsatte daværende landbrugsminister Poul 
Dalsager forslag om læplantningslovens forlængelse. Loven 
fik ved første behandling i folketinget en meget positiv be
handling af de fleste partier og skulle være sikret et solidt 
flertal.

Loven betyder i hovedtrækkene en forlængelse til 1986 
af den nuværende lov, således at der indtil da vil være afsat 
midler til både den kollektive plantning i læplantningslau- 
gene og den individuelle gennem plantningsforeninger.

I den gamle lov var der afsat indtil 5 mill, tilskudskroner 
pr. år. I den nye er der ikke afsat bestemte beløb, men i 
bemærkningerne givet udtryk for ønsker om at fastholde et 
plantningsniveau på ca. 1000 km. kollektive hegn pr. år.

Med loven er der åbnet mulighed for, at læplantningen 
kan gå ind i en ny stabil og udviklende fase. Den første lov
periodes problemer med at fremskaffe rigeligt og brugbart 
plantemateriale samt at få regionsudvalg og Fællesudvalg 
for Læplantning til at fungere er overstået.

De trerækkede hegns succes på grund af deres evne til at 
trives i alle egne, hvor de plantes systematisk, er i dag fast
slået. Den kommende femårs periode vil betyde en fort
sættelse af det arbejde, der allerede er godt i gang, men også 
en løbende vurdering af de mange arters evne til at klare 
sig under forskellige jordbunds- og klimaforhold.

Dette arbejde skal ske i nært samarbejde med landbru
gets forsøgsstationer og konsulenttjeneste og vil føre til end
nu hedre hegn, men også til at de vil fremtræde med et
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mere varieret udseende til glæde for de 
mange, der færdes i det åbne land, uanset 
om deres ærinde er erhvervsmæssigt eller 
rekreativt.

Lovens forlængelse må således glæde 
alle, idet den giver mulighed for, at læ
plantningsarbejdet kan fortsætte med den 
stabilitet, der er ønskelig.

Storm væltede 
100-årige træer 
i plantage 
som var plantet af 
lollandsk baron
Stormen, der for hen over landet den 23. og 
og 31. december 1980 og i skrivende stund 
sidst den 8. februar, gav betydelige storm
fald i skovene.

En opgørelse viser, at der i hele landet 
faldt ca. 160.000 m3 træ under de to første 
storme, mest nåletræ, hvilket svarer til om
kring 10 pct. af den samlede årlige nåle
træshugst.

Hvor roden ikke gav efter for stormen, 
brækkede stammerne.

Sk.

Jule- og nytårsstormene ramte hårdest i 
Nord- og Midtjylland, mens stormen den 
8. februar især hærgede det nordlige Jylland 
og Djursland. I Hedeselskabets distrikter i 
de to landsdele faldt der i sidste omgang 
henholdsvis 11.000 og 3000 m3.

I Hedeselskabets egne og administrerede 
plantager med i alt ca. 70.000 ha faldt der 
i de 3 storme ca. 50.000 m3.

*

Nogle egne fik større stormfald end andre 
og alene i Hedeselskabets Viborg-distrikt 
faldt 10.000 m3. Især Guldborgland plantage 
sydvest for Viborg har store arealer med 
væltede træer som følge af de to første 
storme, og i alt har stormen fældet ca. 1500 
m3 eller 75 pct. af et års hugst.

Skovrider Claudi Westh, Guldborgland, 
fortæller, at det betyder ekstra udgifter, når 
væltede stammer, der ligger i virvar, skal 
kappes fra roden og hales fri af hverandre. 
Dertil kommer tab af knækkede træer og 
større udgift til oprydning, før der kan 
plantes nye kulturer.

Nord for Viborg i Skrikes plantage, som 
administreres af Hedeselskabet, faldt nogle 
af plantagens imponerende kæmper for stor
mens pres, bl.a. en rødgran med 4,9 m3 
vedmasse og en 24 meter høj ædelgran, der 
rummede 5,5 m3 gavntræ.

I den såkaldte Findskov i Guldborgland 
Plantage havde nogle af de væltede træer 
netop stået i 100 år.

*

Guldborgland er en af de såkaldte godsejer
plantager, som blev plantet i årene efter 
1864, da patriotiske godsejere og lensbesid
dere for at deltage i landets genrejsning køb
te hedestrækninger med tilplantning for øje.

En af disse mænd var lensbaron Otto Dit
lev Rosenørn-Lehn, som bl.a. andet ejede 
baroniet Guldborgland på Lolland.

På en rejse til Jylland i 1869 købte han 
en hedeparcel på 332 t.l. vest for Viborg og 
ved senere køb og mageskifte øgedes area-

22



Med stammerne kappet af står stødene som monumenter til minde om stormen - men i 
vejen for anlæg af ny kultur.

Svært 100-årigt tømmer blev lagt ned for stormens pres.



let til 676 t . l s o m  fik tilført Guldborgland- 
navnet fra baroniet.

Den første plantør var den 32-årige Poul 
Christiansen, skovfogedsøn, tidligere tjener 
hos baronen og husar-veteran fra krigen i 
1864. Han beskrives som den rette mand til 
den rette plads, og i de 35 år, der var hans 
funktionstid, blev plantagen grundlagt.

Helt så heldig med ansatte var baronen 
ikke, da han i Findskovgården i plantage
komplekset indrettede plads til to arbejder
familier, som hver fik rådighed over 10 tøn
der land.

To familier fra godset på Lolland kom til 
det jyske Guldborgland, men kunne ikke 
omstille sig til at leve på en hedeegn. Gen
tagne forsøg mislykkedes og resulterede i 
ekstra udgifter for baronen, som derefter 
med større held ansatte akklimatiserede jy
der.

Som et minde om den lollandske baron, 
der ville skaffe sine daglejere mere frie og 
selvstændige kår, kaldes gården i Findsko- 
ven stadig for Lollændergården.

Fuldt tilplantet blev Guldborgland plan
tage i 1904 solgt til medlemmer af Dalgas
familien, som året efter overdrog den til 
Hedeselskabet for den oprindelige købesum 
på 30.000 kr. hk

Dødsfald
Gårdejer Anders Dons Hørliick, Skodborg, 
døde den 7. januar, 65 år. - Han var fra 
1975 medlem af Det danske Hedeselskabs 
repræsentantskab.

Ved siden af at være en dygtig landmand 
gik Anders Hørliick - som hans slægt havde 
gjort forud - ind i det nationale og organi
satoriske arbejde.

Indtil i fjor var han formand for Den 
nordslesvigske Landboforening og havde 
været medlem af bestyrelsen for såvel De 
jyske som De samvirkende danske Landbo
foreninger og af Landbrugsrådets præsidi
um. - Blandt mange andre tillidshverv kan 
nævnes formand for Statens Planteavlsud
valg, medlem af Grænseforeningens Land
brugsudvalg og i en halv snes år medlem af 
kommunalbestyrelsen.

Mertilvækst 
hos planter 
formeret som 
stiklinger

I Tolne skov, som administreres af Hede
selskabet, har der været holdt et oriente
rings- og diskussionsmøde om stiklingefor
mering af rødgran og sitkagran.

Lektor, forstkandidat lie. agro. H. Rou- 
lund fra Arboretet i Hørsholm er leder af et 
udviklings- og forsøgsarbejde med stiklinge
formering af disse træarter, og han fortalte 
ved mødet om de resultater, som især tyske, 
svenske og danske forædlingsforsøg med 
stiklingeformeret plantemateriale kunne 
mønstre.

Den opnåede mertilvækst målt i højden 
androg 10-30 pct. sammenlignet med kendte 
proveniensers højdeudvikling.

Selv om ingen af forsøgene er ældre end 
små 20 år, er der grund til at antage, at vo
lumenudviklingen vil forløbe tilsvarende 
gunstigt.

Skovtaksator P. Brun Madsen, Hedesel
skabet, redegjorde ved hjælp af nogle be
regningsmodeller for relationerne mellem 
forædlingsmetodens tekniske gevinst og den 
økonomiske værdi af tidligere faldende 
hugstudbytte. Beregningerne var udført un
der anvendelse af det edb-program, som han 
har udviklet til benyttelse i bl.a. skovbrugets 
10-års planer.

Efter foredragene besigtigedes en 3-årig 
kultur af stiklingeformeret sitkagran i Tolne 
Skov. Denne kulturs højde er i dag 1,25- 
1,75 m.

Tolne Skovs Planteskole er med i opfor
meringsfasen af det stiklingeformerede ma
teriale og havde inviteret ca. 20 skovfolk 
fra nørrejyske skovdistrikter til mødet.
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Læhegnene har 
rettet sig 
efter tørkeår
Udtynding af læhegn velegnet 
som beskæftigelsesarbejde

- Var 1980 et mørkt og regnfyldt år for 
dansk landbrug, så var året til gengæld godt 
for de kollektive 3-rækkede løvtræhegn, 
som nu har rettet sig efter en hæmmet 
vækst i tørkeårene, sagde formanden for 
Regionsudvalget for Læplantning i Ribe 
Amt, gårdejer Holger Veslerager, Grindsted, 
ved læplantningsmødet den 11. februar i 
Varde.

I den forløbne plantesæson er der i Ribe 
amt plantet 163 km 3-rækkede hegn med 
490.000 planter. - Prisen for plantning i in
deværende sæson er 3,40 kr. pr. løbende 
meter eller ca. 10.200 kr./km.

Selv om landbruget er økonomisk trængt 
for tiden, slutter de fleste op om den kol
lektive læplantning, når de får lejlighed til 
at være med. Et lovforslag om 10 mill. kr. 
årligt til læplantning ventes vedtaget.

Udvalget har opfordret kommunerne til 
at betragte udtynding af læhegnene som 
beskæftigelsesarbejde, og Billund kommune 
har som den første afsat 50.000 kr. til for
målet, så 40 km hegn kan tyndes. Nr. Snede 
i Vejle armt har bevilget et beløb, så 20 km 
hegn kan tyndes af unge arbejdsløse. Der
med er de 140 km kollektive hegn i kommu
nen udtyndet.

Der har hersket nogen uklarhed over for 
skattemyndighederne, om hvorvidt anlæg af 
læhegn skal opfattes som driftsudgift eller 
forbedring. Hedeselskabet drøfter nu sagen 
med statsskattedirektoratet.

Konsulent J. J. Jakobsen, Grindsted, fore
lagde regnskabet, der sluttede med en be
holdning på godt 20.000 kr. - Til regions

udvalget genvalgtes Holger Vesterager og 
Kurt Aggeboe, Horne.

Landskonsulent Frode Olesen fortalte og 
viste lysbilleder om de omfattende ødelæg
gelser, som vinderosion kan forvolde i de 
øverste jordlag.

En række synspunkter blev derefter drøf
tet:

• Der bør nu tages stilling til udtynding og 
sidebeskæring af de ældre hegn.

• Efter nogle års læplantningserfaring bør 
artssammensætningen måske tages op til 
vurdering. Og der kan sikkert træffes aftale 
med maskinstationerne om beskæring i den 
mindre travle vinterperiode.

• Kan læplantningen gøres billigere ved at 
øge planteafstanden?

Læplantningschef Chr. Als, Hedeselskabet, 
frarådede at øge planteafstanden på de dår
ligere jorder. Der skal satses på det sikre, 
og det er for stor en risiko at lade sig på
virke for stærkt af modesvingninger. En kor
rektion af plantebestanden baseret på erfa
ring har hele tiden fundet sted. hk

Det er på tide at tage stilling til, hvorledes 
de hurtigt voksende levtræhegn skal beskæ
res.

W: *
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Hedeselskabet 
deltager i 
projektudvikling 
i Thailand
Anlægget omfatter
vanding og afvanding af 8600 ha
ved Mekongfloden

Af konsulent Jørgen Schwartz, 
Hedeselskabet

Med en befolkningstilvækst på ca. 1 million 
mennesker pr. år kæmper Thailand, som så 
mange andre lande i hastig udvikling, med 
problemet at skaffe tilstrækkelige fødevare
forsyninger til landets indbyggere.

Da hovedparten af kosten består af ris, 
har Thailand i den sidste årrække intensive
ret vandingsmulighederne (overrisling) 
stærkt, så der nu på en række arealer kan 
høstes 2 afgrøder pr. år mod førhen én af

grøde, betinget af den naturlige regntid fra 
juni til september, hvor der falder ca. 1800 
mm regn.

Thailand stiler mod at udvide det bevan
dede areal med mindst 80.000 ha pr. år, 
hvilket kræver uhyre investeringer.

Foruden fortsat at være selvforsynende 
med ris forsøger Thailand at opretholde en 
eksport af ris på ca. 1 mill, tons/år, hvilket 
svarer til, at risavlen pr. år skal øges med 
1,6 mill, tons for at ovennævnte mål skal 
opfyldes.

Det bevandede areal er da også betragte
ligt forøget gennem en årrække, men der 
kan drages nogen tvivl, om det opnåede 
merudbytte af ris også står mål med van
dingsmulighederne. Farmerne er traditionelt 
ret konservative og noget mistroiske over 
for, om der nu også er tilstrækkeligt vand i 
tørtiden til dyrkningen. Hertil kommer, at 
reservoirs, pumper og kanaler ganske vist 
etableres, men at det nære: at oplyse far
merne om vandforsyning, organisering etc. 
ofte forsømmes.

Bevandet areal:
956 1,2 mill, ha
66 1,9 - -
76 2,5 - -
78 2,7 - -
80 3,0 - -

Ingeniør Chainarong Na Lampoon fra He
deselskabets thailandske partner Nicco var 
i Viborg og deltog i slutfasen af projekte
ringen. Han er her flankeret af distrikts
ingeniør M. Høst-Madsen og agronom Jør
gen Schwartz-

m

Styringen af udviklingen af vandingsprojek
ter foretages af de statslige organisationer 
RID (Royal Irrigation Department) og NEA 
(National Energi Administration).

For 1980 havde RID rådighed over et 
beløb til projektering og udførelse af pro
jekter svarende til 1550 mill. kr. Finansie
ringen sker ved lån gennem Asian Develop
ment Bank og World Bank, i form af udvik
lingsbistand fra I-landene og ved egne mid
ler.

Hedeselskabet i Thailand
Hedeselskabet har i løbet af 1980-81 del
taget i et af disse vandingsprojekter. I 1980 
stillede EF et beløb til rådighed for NEA 
til gennemførelse af opmålinger og jord
bundsundersøgelser, detailleret projektering 
samt udfærdigelse af tilbudsmaterialer for 
et projekt i det nordøstlige Thailand.
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I samarbejde med to andre danske fir
maer, Cowiconsult og DHI (Dansk Hy
draulisk Institut) samt et thailandsk firma, 
Necco, gennemførtes opmålingerne og jord
bundsundersøgelserne i perioden februar
juni 1980, og den detaillerede projektering 
er siden da tilendebragt.

Projektarealet er beliggende i Nong Khai- 
provinsen i det nordøstlige Thailand, ca. 
700 km fra Bangkok, og arealet grænser ud 
til Mekongfloden, som adskiller Laos og 
Thailand.

Pa Mong-projektet
Regulator
En stor del af arealet er relativt lavtliggen
de i forhold til Mekong-floden, og når flo
dens vandspejl under regntiden stiger ca. 12 
m og trænger ind i bifloden Huai Nam 
Mong, oversvømmes de lave arealer og står 
i et par måneder under flere meter vand.

Den årlige oversvømmelse betyder natur
ligvis en væsentlig reducering af arealernes 
udnyttelse, og en del af arealet henligger 
tillige i krat og bambusvegetation.

For at standse denne indtrængen af vand 
etableres et regulatorbygværk ved biflodens 
udmunding i Mekongfloden. Bygværket om
fatter dels sluser, dels pumper med en sam
let udpumpningskapacitet på 12 m3/sec.

Diger, reservoir, pumpestationer
De lavest beliggende arealer vil dog fortsat 
være udsat for årlige oversvømmelser som 
følge af nedbøren inden for det naturlige 
opland. Disse arealer inddæmmes med i alt 
ca. 39 km diger af en gennemsnitlig højde 
på 4,5 m og vil derefter tjene som reservoir 
for vandingsvand.

1 forbindelse med digerne etableres i alt 
10 pumpestationer med 42 pumper, hver 
med en ydelse på mellem 220 og 500 1/sec.

Pumpestationerne udformes med en dob
belt funktion: i regntiden skal drænvand ud
pumpes fra det beskyttede areal til reservoi
ret, og i tørtiden skal vand fra reservoiret 
pumpes gennem 8,7 km pipelines op til van
dingskanalerne til brug for overrisling.

Tilsvarende udformes regulatorbygværket 
med dobbeltfunktion, idet pumperne i tør
tiden kan indpumpe vand fra Mekongfloden

W'<, * - ■
Typisk vandingskanal med vandføring på 
ca. 1 m3lsec.

til reservoiret med en kapacitet på 9,5 m3/ 
see.

Vandingskanaler, dræn, veje
Det beskyttede areal, som skal vandes, an
drager 8600 ha, når veje, bebyggelser m.v. 
fratrækkes.

På dette areal er projekteret et omfatten
de netværk af såvel vandings- som drænka
naler. I alt er der projekteret 162 km tradi
tionelle vandingskanaler, der i størrelse 
spænder fra betonklædte hovedkanaler med 
en vandføring på mere end 1 m3/sec. til små 
jordkanaler med vandføring på ca. 100 1/sec.

I kanalerne er der bygget en række ud
tagsbygværker, så 10-15 farmere sammen 
får tilledt vand fra samme bygværk, og far
merne må herefter selv fordele vandet ind
byrdes.

Vandingsbehovet andrager ca. 1500-1700 
mm pr. år, svarende til en årlig oppumpning 
på ca. 148 mill, m3 vand.

Udsnit af selskabets kontor og tegnestue i 
Thailand.

-•mi
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For at lede nedbøren fra regntiden ud til 
pumpestationerne samt sluserne i digerne er 
der tillige projekteret i alt ca, 95 km større 
drænkanaler. Den årlige udpumpning af 
drænvand til reservoiret skønnes gennem
snitlig at andrage ca. 47 mill. m3.

I tilknytning til vandingskanalerne og 
drænene er der endvidere projekteret i alt 
120 km service-veje, som alle udføres med 
en topbelægning af laterite.

Projektets udførelse
De totale omkostninger ved projektets ud
førelse skønnes at andrage ca. 135 mill, kr., 
men modsat mange lignende projekter, der 
efter projektering er endt på hylderne, har 
dette projekt gode muligheder for at blive 
gennemført.

Pumpeleverancerne er allerede blevet til
budt som bistand fra ét af de europæiske 
lande, og omkring halvdelen af det reste
rende beløb forventes givet til Thailand som 
udviklingsbistand fra EF-landene.

Udførelsestiden er planlagt til at vare ca. 
4Yi år, og der arbejdes seriøst på at få pro- 
jektet startet allerede i indeværende forår.

Til brug for hydrometriske undersøgelser 
blev der på fire lokaliteter opsat vandstands
skalaer.

E. M. Dalgas’ mindelegat 
til Grindsted-konsulent

- Det er varige spor, du har sat dig i sand
mulden, og du har på betydningsfulde land
brugsområder været en igangsætter, sagde 
direktør K. Sandahl Skov, Hedeselskabet, 
da han den 6. januar overrakte E. M. Dal
gas’ Mindelegat, et sølvbæger, til konsulent 
J. J. Jakobsen, Grindsted.

Overrækkelsen fandt sted ved en festlig
hed, som den lokale landboforening holdt 
på Sdr. Omme kro for at tage afsked med 
konsulenten, der fratrådte sin stilling efter 
38 års virksomhed.

Da J. J. Jakobsen kom til Grindsted i 
1943, så han, at udbytterne på sandjorden 
kunne øges betydeligt, især ved større tilfør
sel af gødning, kalk og mergel. Kombineret

med kunstige vandingsanlæg viste det sig 
muligt at høste afgrøder på den lette jord, 
som få havde drømt om.

Navnlig var det kartoffelavlen, som un
der Jakobsens vejledning blev et økonomisk 
aktiv for egnens landmænd, der med rette 
nærede stor tillid til hans rådgivning.

En anden af J. J. Jakobsens mærkesager 
er læplantning. Allerede for 30 år siden så 
han, at granhegnene trængte til fornyelse, 
og sammen med skovrider B. Steenstrup, 
Hedeselskabet, udarbejdede han de første 
planer for 3-rækkede løvtræhegn, de kollek
tive læhegn.

Det er derfor ingen tilfældighed, at 
Grindsted-egnen i dag har de fleste og æld
ste løvtræhegn. De første blev plantet i 1967, 
og de betyder en nyskabelse i landskabsple
jen, som i fremtiden vil gavne og forskønne 
det midtjyske område, en hegnstype, der nu 
har vundet anerkendelse i hele Midt- og 
Vestjylland. hk
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Hedeselskabet 
knytter kontakt 
med selskaber 
i Ecuador

Distriktsingeniør M. Høst-Madsen og forst- 
fuldmægtig E. Albrechtsen vendte den 22. 
december 1980 hjem fra et 14 dages op
hold i Ecuador.

Formålet med besøget var at undersøge, 
om Hedeselskabets ekspertise inden for 
land- og skovbrugsudvikling eventuelt kan 
finde anvendelse i Ecuador, som er et land 
i hastig udvikling.

Under opholdet blev der knyttet kontak
ter til officielle myndigheder og private sel
skaber, som arbejder inden for land- og 
skovbrugsområdet.

En række af disse kontakter skal nu føl
ges op, bl.a. skal der gives tilbud på et skov
brugsprojekt og et vandingsprojekt. Det vil 
ligeledes blive forsøgt at overføre dansk 
know how ved anlæg af dambrug, som pri
oriteres højt i Ecuador.

*

Ecuador er ca. 6 gange så stort som Dan
mark og har 8 mill, indbyggere. Hovedsta
den Quito er vel en af verdens smukkest 
beliggende hovedstæder, lokaliseret på en 
højslette i Andesbjergene i 3 km højde og 
omkranset af sneklædte vulkaner.

I Ecuador finder man mange forskellige 
klimaer, hovedsagelig betinget af de store 
højdeforskelle. Inden for selv små afstande 
kan f.eks. nedbøren variere fra nogle få 
hundrede mm til 4000-5000 mm pr. år. Sam
tidig er der store variationer i jordbundsfor
holdene, og det giver en række forskellig
artede dyrkningsmuligheder.

Hele spektret er repræsenteret lige fra de 
hjemlige velkendte grøntsager og frugter 
som kartofler, gulerødder, tomater, jordbær 
m.v. til de tropiske afgrøder som bananer, 
kaffe, cacao, papaya, mango o.s.v.

Under opholdet besøgte Hedeselskabet dan
skeren Helge Friis Olsen, som gennem man
ge år har drevet landbrug i Guyaquil om
rådet, der ligger i det tropiske lavland ved 
Stillehavskysten.

Hovedproduktionen på Friis Olsens 3000 
ha store farm er cacao, men herudover dyr
kes sukkerrør og opdrættes kvæg.

I de seneste 3 år er ca. 300 ha blevet til
plantet med eucalyptus træarter og med bal
satræ. Især balsatræet udviser en fantastisk 
vækst i det varme, fugtige klima.

Ecuador forsyner størstedelen af verdens
markedet med balsatræ. E.A.

Hedeselskabet fik 50.000 kr. 
fra Tuborgfondet
I forbindelse med 50-års jubilæet har Tu
borgfondet udgivet en lille bog, der i lyset 
af samtidens hændelser skildrer fondets be
villinger gennem 50 år.

Det sker på en levende måde ved at gen
give pressens omtale af personer og institu
tioner, som modtog fondsmidlerne.

På siden, der skildrer året 1965, er Hede
selskabet nævnt i et aftryk af Silkeborg Avis, 
som har interviewet selskabet. Det er da ved 
at optage en film i anledning af 100-års 
jubilæet det følgende år. Til fremstilling af 
filmen modtog Hedeselskabet 50.000 kr. fra 
Tuborgfondet.

Nyudnævnt som leder 
af distrikt Øerne
Til stillingen som leder på Hedeselskabets 
distrikt Øerne er - efter forstassistent H. 
Buus Hansens fratræden - udnævnt skov
foged Vagn Søborg Larsen til varetagelse af 
Skovbrugsafdelingens interesser.

Samtidig ændres distriktets adresse fra 
Nytorv 13, 4200 Slagelse, til Ringstedvej 46, 
4370 St. Merløse, tlf. (03) 60 14 16.

Læplantnings-årsmøde 
i Løgumkloster
Fællesudvalget for Læplantning holder års
møde i Løgumkloster den 26. maj.
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Hvad udad tabes 
må indad vindes
En sentens, som synes særlig 
dansk, er også benyttet i andre 
lande i modgangstider

For nogen tid siden blev en medalje samlet 
op af Falsters muld og bragt til Lokalhisto
risk Arkiv i Stubbekøbing.

Medaljen var noget forvitret, men af ind
skriften kunne tydes, at hvad udad tabes 
må indad vindes.

Arkivets leder, Georg Nyholm, forbandt 
ordene med Dalgas og Hedeselskabet, som 
mange med ham gør og har gjort, da de er 
betegnende for Hedeselskabets virksomhed 
gennem de 115 år, selskabet har bestået.

Den medalje, som nu er dukket op på 
Falster, er uden tvivl 109 år gammel og 
præget i anledning af den nordiske industri- 
og kunstudstilling i København 1872.

På bagsiden står digteren H. P. Holst’ 
strofer:

For hvert et Tah igjen Erstatning findes, 
hvad udad tabes, det maa indad vindes.

H. P. Holst (1811-93) har efterladt sig en 
stor litterær produktion. Han formåede at 
formulere sig, så det adskillige gange fandt 
genklang hos det danske folk. Det skete 
bl.a. i et mindedigt i anledning af kong Fre
derik Vis død og i digtene Den lille Horn
blæser og Slumrer sødt i Slesvigs Jord.

*

Højskoleforstander Ludvig Schrøder, Askov, 
som var Dalgas’ nære ven og medlem af 
Hedeselskabets bestyrelse, skriver i Hedesel
skabets Tidsskrift nr. 14/1907 i en artikel 
tilegnet den 3. nordiske landbrugskongres i 
Kristiania om Hedeselskabets virksomhed.

Han skrev da om ovennævnte linjer, at 
„Oberstløjtnant Dalgas skal - efter Vidnes
byrd af hans Nærmeste - aldrig have taget 
dette Ord i sin Mund“.

Noget tyder imidlertid på, at forstander 
Ludvig Schrøder kort tid efter har modta
get ny indformation om Dalgas’ forhold til 
de to strofer, for i tidsskriftets nr. 16-18/ 
1907 skriver han følgende:

„Forøvrigt har Lærer C. P. Vinther i Tor- 
rild ved Odder meddelt mig, at han efter 
Opfordring af Præsten Panduro (vistnok i 
Marts 1865) har holdt et Foredrag for en 
Kreds af Dansk Folkeforening paa Hotel 
Silkeborg om Sønderjyllands statsretslige 
Forbindelse med Moderlandet, og at han 
blandt sine Tilhørere havde daværende Kap
tajn Dalgas, som i Anledning af nogle stem
ningsfulde Ord af Foredragsholderen eller 
af Præsten sagde, at det gjaldt om at om
sætte Viljen og Følelsen i Handling, og der
til føjede, hvad der i Hr. Vinthers Minde 
staar som: „Hvad udad tabes, maa indad 
vindes”.

*

Det kan således ikke afvises, at såvel Dalgas 
som Holst uafhængig af hinanden har sagt 
næsten det samme. Og begge kan have hen
tet inspiration uden for landets grænser. I 
det følgende fremlægges sådanne mulighe
der.

I sin artikel til Kristiania-kongressen næv
ner forstander Ludvig Schrøder, at også i 
andre lande, der havde fået deres landom
råder beskåret som følge af krigshandlinger 
- som Danmark fik det i 1864 - var op
stået bevægelser og udformet sentenser med 
det formål at vinde indad, hvad udad tabtes.

Det var tilfældet, da Prøjsen i slaget ved 
Jena 1806 blev besejret af den franske kej
ser Napoleon I.

En højtstående embedsmand i Berlin, von 
Vinncke, nævner i en indberetning til kon
gen om tilstanden under fremmedherredøm- 
met, at det nu gælder om, „at generobre i 
det Indre, hvad Staten havde mistet i ydre 
Omfang”. - Og lignende siger filosoffen 
J. G. Fichte i Taler til den tyske Nation 
1807-08.

Også da Sverige i sin tid måtte afstå Fin
land til Rusland, skrev den svenske digter 
Esaias Tegner i det poetiske værk Svea en 
strofe, som falder helt i tråd med de alle
rede nævnte: ,,ock inom S verges gratis erof- 
re Finland åter‘\
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Ludvig Schrøder. H. P. Holst. E. M. Dalgas.

Ludvig Schrøder anfører en række eks
empler på, at lande forud for store opgangs
tider har lidt militære nederlag og i værste 
fald var truet af udslettelse. Efter Jena-ne- 
derlaget kaldte den tyske digter Goethe på 
dåden hos sine landsmænd som det, der 
skulle redde nationen.

I kunstnerromanen Vilhelm Meister og i 
tragedien om Faust sætter Goethe Virksom
heden for Almenvellet over de æstetiske og

videnskabelige interesser.
Stemningen, som blev rejst i Danmark 

efter 1864, og som Hedeselskabet blev et 
håndgribeligt udtryk for, har mange fælles 
træk med den, der et halvt århundrede før 
rejstes i vort sydlige naboland. Og det er et 
af historiens paradokser, at det blandt andre 
blev Tyskland, som ved krig vakte folket til 
dåd her.

Hans Sig fred Knudsen

Dødsfald
Først i februar døde fhv. gårdejer Troels 
Thorvald Mikkelsen, Saudal ved Skave, 84 
år.

Hans usædvanligt store indsats som hede- 
opdyrker og landmand er kendt af mange, 
men endnu flere har - måske uden at kende 
komponisten - lyttet til hans iørefaldende 
melodier, mens de har betragtet filmen Lan
det de vandt, der blev optaget i anledning 
af Hedeselskabets 100-års jubilæum i 1966.

Det var i 60-års alderen, Th. Mikkelsen 
gav sig til at arbejde med melodier, og det 
var under et besøg, filmfolkene aflagde hos 
ham, at de blev opmærksomme på hede
bondens musikalske talent. Mødet resulte
rede i, at hans kompositioner blev filmens 
lydlige ledemotiv.

Th. Mikkelsen modtog i 1950 Landhus
holdningsselskabets store sølvbæger for 
hedeopdyrkning. hk

Elmesygen kan bringes 
under kontrol

Det er et farligt synspunkt at betragte elme
sygen som en tabt sag og elmetræet som 
uddøende, siger den irske forsker Dealga 
O’Callaghan.

Elmesygen skyldes en snyltesvamp, der 
spredes af biller. Sygdommen kan, mener 
han, holdes nede ved i tide at fjerne syge 
træer. Svampedræbende midler er for dyre 
at anvende i større stil, men en ny metode 
går ud på at tilføre syge træer et lokke
middel, der bevirker masseangreb af de 
smittebærende biller.

„Lokketræet“ er forinden blevet behand
let med kemikalier, så billernes afkom ikke 
kan udvikles i det, og på den måde decime
res skadedyrene.
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Det kan igen 
betale sig 
at udnytte mosens 
energimængde
Der er 500 mill, ha moser i 
verden, men de danske er 
næsten tømt

Irland har været forudseende, når det gæl
der energiforsyning.

Erindringen om delvis importstop for olie 
og kul under 2. verdenskrig og de stigende 
oliepriser i dag er årsag til, at der i Irland 
er en betydelig produktion af energitørv, og 
det sker bl.a. gennem det statslige tørvesel- 
skab Bord na Mana. - Der er i Irland 1,2 
mill, ha mose, og det svarer til 17 pct. af 
det samlede areal.

I dag udnytter selskabet 50.000 ha mose 
og producerer årligt 5 mill, tons tørv til 
energiformål og 1 mill, tons tørvemateriale 
til gartneri og landbrug.

Irlands tørveproduktion dækker 20 pct. af 
landets energibehov, og godt 30 pct. af hele 
elkraftbehovet kommer fra tørvefyrede 
kraftværker, som er bygget i nærheden af 
store moseforekomster. Det forudses, at tør- 
veproduktionen øges i det næste 10-år for 
derefter at falde langsomt.

Tørveselskabet beskæftiger 6500 personer, 
deraf omkring 5000 på heltid. Beskæftigel
sen gavner mindre bebyggelser, som ellers 
ville blive affolket.

Når tørven er gravet af, udlægges områ
det til landbrugsjord eller tilplantes, ofte 
med energiskov med hurtigtvoksende træ
arter.

Den irske tørveproduktion er til dels ba
seret på svenske erfaringer fra selskabet 
Svenska Torv, som stiftedes under 2. ver
denskrig og nåede en årsproduktion på 1,2 
mill, tons tørv.

'•■••.•i

De tre mest almindelige former for dansk 
tørveproduktion. Set fra oven fremstilling 
af skæretørv med maskinspade, en simpel og 
ukompliseret metode. Dernæst det statio
nære ælteværk, som var rygraden i tørve- 
produktionen under to verdenskrige. Og til 
sidst det mobile presseværk, der især blev 
brugt under og efter 2. verdenskrig.
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I Sverige findes så megen tørvejord - 7 mill, 
ha eller 16 pct. af landområdet - at det teo
retisk kan erstatte landets olieimport i 100 
år.

Der produceres i dag ingen energitørv i 
Sverige, men der er skrevet et utal af rap
porter om denne energikilde. Den svenske 
regering har dog i år fremlagt forslag om, 
at der i 1990 skal produceres mellem 2,5 og 
4,5 mill, tons om året.

En svensk professor har anslået, at Sve
riges forekomster af tørv rummer en varme
energi, der svarer til 4000 mill, tons olie, og 
at en omfattende udnyttelse af moserne kan 
skaffe op mod 20.000 nye arbejdspladser.

I lighed med Irland er der en kraftig ud
nyttelse af moserne til energiformål i Fin
land og Sovjet.

*
Under de to verdenskrige tæredes der stærkt 
på tørvemassen i de danske moser, og der 
er kun meget begrænsede forekomster til
bage.

På ministeriel foranledning blev der efter 
2. verdenskrig sat en undersøgelse i gang for 
at få kortlagt tørveforekomsterne, men da 
Aalborg, Thisted, Randers, Viborg og Ring
købing amter var undersøgt, var bevillinger
ne opbrugt.

Under 2. verdenskrig blev der årligt brudt 
op til 4 mill, tons brunkul i Danmark. Dan
marks geologiske Undersøgelse har kend
skab til 20 mill, tons brunkul i den danske 
undergrund, og det antages, at store mæng
der endnu er uregistreret.

*
Sikre tal for, hvor stort verdens samlede 
moseareal er, gives ikke, men det er vurde
ret til omkring 500 mill. ha. Heraf karakte
riseres 100 mill, ha som sump og 400 mill, 
ha som mose.

Moserne udgør ca. 3 pct. af det globale 
areal eller 10-11 gange det svenske landom
råde. I de nordligste egne med permafrost 
har moserne ingen udnyttelsesværdi.

Moseforekomsterne er dannet gennem de 
sidste 10.000 år med den stærkeste udvik
ling for 5000-2000 år siden. I de sidste 2000 
år har nævneværdig udvidelse af moseare- 
alerne ikke fundet sted.

Til „sværvægterne11, når det gælder mose, 
hører Canada og Sovjet med henholdsvis

170 og 150 mill. ha. Derefter følger blandt 
andre Alaska med 30 mill, ha, Indonesien 
26 mill, ha, Finland 10 mill, ha, USA uden 
Alaska 10 mill, ha og Norge 3 mill ha.

*

I det svenske tidsskrift AMBIO, hvorfra 
nogle oplysninger er hentet til denne artikel, 
anfører professor Hugo Sjors, Uppsala, at 
repræsentative typer af moseforekomster 
bør fredes for eftertiden, og at det skal om
fatte store arealer af hensyn til mosernes 
rige og meget specielle flora og fauna - 
elsdyret som det største pattedyr og mange 
fuglearter er inkluderet i det sidstnævnte.

hk

Givet 400.000 kr. 
til læplantning
For 8. gang har købmand Sven Hansen og 
hustru Ina Hansens Fond i Sorø bevilget 
50.000 kr. til plantning af løvtræhegn i 
Midtjylland, hvor der tidligere er plantet 
for fondets midler.

Dødsfald
Forstassistent H. Buus-Hansen, Slagelse, 
døde den 3. februar, 70 år, kun 3 dage efter 
afsked fra sin tjeneste i Hedeselskabet.

Buus-Hansen blev født i Ellidshøj præste
gård den 3. januar 1911, og efter prælimi
næreksamen og de obligatoriske ophold på 
forskellige skovdistrikter tog han skovfoged
eksamen i 1934.

Efter bl.a. ophold i Sverige blev Buus- 
Hansen i 1938 ansat som sektionsleder i det 
daværende Hedeselskabets flyvende Korps, 
men blev allerede i 1941 udnævnt til forst
assistent med bopæl i Slagelse og fik over
draget ansvaret for Hedeselskabets plant
ningsvirksomhed på Øerne.

I omtrent 40 år varetog Buus-Hansen 
dette arbejde med pligttroskab og stor dyg
tighed. Utallige større og mindre plantnings
arbejder vidner i dag om Buus-Hansens ind
sats: Iæplantninger, plantageanlæg, vildtre
miser, vej- og miljøplantninger m.m. Og de 
mange lodsejere og andre, som han kom i 
forbindelse med, vil huske ham ikke alene 
for hans faglige dygtighed, men også for 
hans store menneskelige kvalifikationer.
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Skovrider 
fra Hedeselskabet 
var leder af 
internationalt 
kursus i Indien
Af skovrider
P. F. Tøttrup, Birkebæk

Gennem en længere årrække har et af 
Danmarks bidrag til udviklingslandene 
været afholdelse af træningskurser for 
fortsmænd, som arbejder i aride zoner 
(tørre egne) med klitdæmpning, skovrejs
ning og etablering af læhegn.

Et sådant kursus er normalt af 4 ugers 
varighed, og det blev til at begynde med 
holdt her i landet. Kurserne var organise
ret af FAO, men som nævnt betalt af 
Danmark.

Trods fortrinlige undervisningsmulig
heder i Danmark med adgang til at vise 
gode praktiske resultater med deraf følgen
de erfaringsbaggrund ønskede FAO i for
bindelse med kurset i 1973 at tilbringe den 
ene uge i et land med aride forhold, og 
valget faldt her på Libyen, som ofrer sto
re beløb på et omfattende tilplantnings
program.

I 1979 skulle træningskurset have været 
gentaget, og denne gang henlagt i sin ful
de udstrækning til egne med aride forhold.

Valget var faldet på Iran, hvor en i 
Danmark velkendt indisk forstmand med 
betydelig erfaring som FAO-ekspert hav
de opnået seværdige resultater af træplant
ning. På grund af urolighederne i Iran 
blev kurset i stedet holdt i Indien i 1980.

Ved alle kurser i Danmark har Det dan
ske Hedeselskab haft lejlighed til at stille 
sin erfaring til rådighed for kursusdelta
gerne, og en observatør var med i Libyen 
i 1973.

Ved kurset i Indien blev Hedeselskabet 
opfordret til at afgive en medarbejder til 
den stab, som i samarbejde med indiske 
regeringsrepræsentanter stod for afviklin
gen af arrangementet.

Deltagerne, 20 i alt, kom fra Indien, 
Pakistan, Syrien, Afghanistan, Ægypten, 
Somalia, Sudan, Botswana, Nigeria, Tyr
kiet og Etiopien, medens staben var fra 
Indien, Tunesien og Danmark.

De mange forelæsninger blev i det væ
sentlige holdt af indiske og franske eks
perter, og kun en enkelt var inviteret fra 
Danmark, dr. Martin Jensen, hvis bane
brydende afhandling om lævirkning er 
kendt viden om.

Martin Jensen er også kendt med Det 
danske Hedeselskab fra tiden, da han fo-

P. F. Tøttrup var som Danidas re
præsentant leder af et kursus, som 
FAO op Danida holdt i Indien i 
fjor.

Det er 3. pang, Tøttrup medvir
ker ved pennemførelse af træninps- 
kursus, hvis emner vil fremgå af det 
følpende.

De to forepående blev helt eller 
delvis afviklet i Danmark, hvor 
mange af de problemer, som andre 
verdensdele i dag kæmper for at 
løse, her hl. a. ved Hedeselskabets 
hjælp blev overvundet i forrige år

hundrede ~ f.eks. plantning af læ
hegn op skovrejsning på hede- op 
klitarealer. hk
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P. F. Tøttrup på talerstolen som leder af FA O-kurset i Indien.

retog markundersøgelser i forbindelse 
med afhandlingen.

*

I Delhi i Indien havde deltagerne lejlighed 
til at overvære afslutningen på en ver
denskonference med emnet naturbevarel
se, og Indira Gandhi var blandt hoved
talerne.

Herfra rejste holdet til Jodhpur, en by 
med ca. 400.000 indbyggere i den indiske 
delstat Rajasthan. Byen ligger i det om
råde, som kaldes den store indiske ørken, 
og her er en stor kendt forsøgsstation for 
aride zoner (Central Arid Zone Research 
Institute, forkortet CAZRI).

Forsøgsstationen, grundlagt omkring 
1952, er oprindelig en gave fra Australien, 
og forsøgsresultater herfra nævnes ofte i 
international litteratur.

Til stationen hørte et forsøgsareal på

ca. 1000 ha med bl.a. planteskole og ar
boret. De store bygninger rummede jord
bundslaboratorium, auditorium, kontorer 
for medarbejderne og et stort bibliotek, 
hvor også dr. Martin Jensens afhandling 
om lævirkning havde sin plads.

Under ekskursionerne i området, som 
også bærer betegnelsen verdens tættest be
folkede ørken, havde deltagerne lejlighed 
til at se det praktiske plantningsarbejde 
og i tilslutning hertil drøfte plantnings- 
teknik, træartsvalg og tilskudspolitik. Pro
blemerne er store på grund af overbefolk
ning og for stort dyrehold.

I århundreder har menneskene her op
levet på et genialt dyrkningssystem base
ret på spredt træbestand ud over enorme 
arealer med græs.

I den årligt tilbagevendende periode, 
hvor græsset på grund af tørke er svedet 
af, benyttes træernes blade og fine kviste 
som kvægfoder, ligesom træernes grene
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Eksempel på vinderosion i Tunesien. Der sættes palmegrene ned for at hindre sandflugten. 
/ oldtiden var landet kendt som Roms kornkammer.

samt véd fra gamle udlevede træer udnyt
tes til opvarmning og madlavning.

*

En lang rundrejse i delstaterne Rajasthan 
og Haryana sluttede med et ophold på 
det 10 år gamle landbrugs- og veterinær
universitet i Hissar. Her er foretaget en 
del af det forskningsarbejde, som i senere 
år har sat Indien i stand til selv at brød
føde sin enorme befolkning på 600 mill.

Indien er som land bemærkelsesværdigt 
ved ikke i århundreder at have ført krig 
mod naboer i den hensigt at erobre land. 
Til gengæld har landet været hjemsøgt af 
mange besættelseshære. Men i modsæt
ning til, hvad der normalt er resultatet 
heraf: at lokalbefolkningen underkaster 
sig den fremmede magts kultur, skete der 
i Indien det modsatte. Erobrerne bosatte

sig og overtog med tiden den højere indi
ske kultur.

Som nævnt har Danmark gennem til
plantningsprogrammer, der i forhold til 
landets størrelse er betragtelige, løst pro
blemer, uden hvis løsning der ikke havde 
været baggrund for en videre udvikling af 
de berørte områder.

Dele af dette arbejde er gennemført i 
samarbejde med lokalbefolkningen, hvil
ket vi internationalt beundres for. Der er 
derfor god grund til at fortsætte vor 
u-landsstøtte på dette område, ja, endog 
udvide den, for de opgaver, der skal løses, 
er store.

Jordfygning fra V2 mill, ha
Halvdelen af de jyske vårsædsarealer, ca. 
580.000 ha, skønnes at ligge i egne, der er 
udsat for vinderosion.
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MASKINER
TILTRÆINDUSTRI

Jinn.
~vugger

TYPE SK)
Velegnet maskine til udtynding, oprydning i skov, eller 

til andre træemner som ønskes findelt.
Standardudførelsen er udrustet med aftageligt 

3/punktsophæng til traktor, eller med konsol til elmotor.
Som ekstraudstyr leveres indmadningsaggregat og 

3/punktsophæng med vinkelgear. Ekstraudstyret kan 
monteres på tidligere erhvervet maskine type S10.

Dansk fremstilling forenkler serviceopgaver.
Meget robust konstruktion - let betjening.

• FLISHUGGERE • BARKHUGGERE
• TRANSPORTANLÆG OG DOSERING
• KLØVEMASKINER
• SKIVEHUGGERE FOR SKOVBRUG
• ENEIMPORT AF

vecaalan program

HERNINGVEJ 144, DK 6960 RINGKØBING, TLF. 07 343111

HANDELSBANKEN
altid med i billedet o

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

iT

M
Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

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

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

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo
ratorium for Viborg amt.



.PINDSTRUP
haveprogram

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

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

c ^
ÆVL

m
Io

Dræn rør
2"-8"- SAMT GREN RØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk■P

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-943029

Skovredskaber 
- bare bedre...

__ Mt

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

. Skov- og 
JOBUApS Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 772604

Dansk fremstillede L A S E R E
halvautomatisk laser - fuldautomatisk laser
roterende laser
Speciale: lasere til dræningsbrug.

Kontakt os SCANLASER A/S
venligst for nærmere Stærmosevej 24 . 5683 Hårby
oplysninger Tlf. (09) 73 30 73 - aften tlf. (09) 15 19 07 - (09) 77 15 43



Traryd filen 
giver bedre 
skær på 
motorsaven
Traryd er spiralhugne 
kædesavfile fremstillet 
af svensk kvalitetsstål.

Det nye Traryd filhånd
tag passer til alle stør
relser rundfile. Udskift
ning sker hurtigt og 
nemt.

Traryd fås hos motor
savsforhandlerne, 
skovværktøjsfirmaer 
m.fl.

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

Motorsaven 
skærer perfekt 

med Oregon.
s

Uanset savfabrikat. 
Verdens bedste 

savkæder, sværd, 
drivhjul og 

serviceværktøj.
k X

ET-Å

OREGON o o

Deres nærmeste Oregon-forhandler anvises gerne.

AARHUS MARINE 
COMPAGNI K/S
GÅSEAGERVEJ 12.8250 EGÅ . TLF. 06-22 08 33

MARKV/UMinij
DANREGN

De kan regne 
med os

ANDELSBANKEN

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



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

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse) til

FORENINGENS KONTOR 
Klostermarken, postboks 110 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

HAFNIA
HAAND I HAAND

D R Æ N R E N S N I N G

- / f. HS’S-i . V
■ • y •. • 2\\

Xf

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

5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 981316

UNIMAX
afvandingspumpe

P500 passende til 35 td. Id. 
P360 passende til 15 td. Id. 

P 300 passende til 1-5 td. Id. 
Yderligere oplysninger & bro
chure fås ved henvendelse til

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 
vandløbsreguleringer og 
afyandingsarbejder 
Spunsplanker 
Trekantmærke nr. 20

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

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

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

umon
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-N. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærulf 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.



Hedeselskabet tilbyder «
■

VELPAR
- et nyt og meget effektivt ukrudtsmiddel. 

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

Det Danske Hedeselskab
Skovbrugsafdelingens Handelsvirksomhed
Postboks 110 - 8800 Viborg * Tlf. 106) 62 61 11, lok. 206-2S9

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 1981 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: Postbox 110, 8800 Viborg, inden 
den 10. april 1981 d.å. på ansøgningsblanket, 
der kan rekvireres samme sted, eventuelt på 
tlf. (06) 62 61 11.

Vibprg, den 10. marts 1981.

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 1981 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: Postbox 110, 8800 Viborg, inden 
den 10. april d.å. på ansøgningsblanket, der kan 
rekvireres samme sted, eventuelt på tlf. (06) 
62 61 11.

Viborg, den 10. marts 1981.

K. Sandahl Skov



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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

mm
Beton ApS

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

7500 Holstebro Tlf. (07) 42 31 33

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
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

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE 
BANK
_ w

kun et smut fra Dem .

L.HAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 - 8000 ÅRHOS C

TELEFON (06) 127155

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift



Postbesørget avis
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Dine træer krones 
medNPK!
Forsøg har vist at NPK 23-3-7 med v 
magnesium, kobber og bor har o 
givet de bedste resultater, når det 
gælder skovgødskning. \p

Næringsstofindholdet gør denne 
type gødning særligt velegnet til 
brug i såvel pyntegrøntbevoksnin-^ 
ger som til nåletræsarealer for 
større vedproduktion.
Tal med din forhandler og af
tal, hvornår og hvordan, du vil 
have din NPK 23-3-7. Du kan 
få den leveret på paller, i 
600 kg storsæk eller som 
løsvare.

NPK 23-3-7
-skovens bedste gødning.

(M_ Norsk Hydro
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