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porosit
beton-filterrør

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

dansk porosit a/s
Ellehammervej 126,
7500 Holstebro. Tlf. 07/42 41 40. 
Fabrik 07/13 14 11
Sjælland:
Gammelrand Betonvarefabrik 
4470 Svebølle . Tlf. 03/49 32 14

Traryd filen 
giver bedre skær 

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

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

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 1982 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 1982 på ansøgningsblanket, der 
kan rekvireres samme sted, eventuelt på telefon 
(06) 62 61 11.

Viborg, den 10. marts 1982.

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 1982 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 telefon (06) 
62 61 11.

Viborg, den 10. marts 1982.

K. Sandahl Skov

K. Sandahl Skov



Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit 
fra Diana Skovtjære

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

KØB DANSK

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAAND I HAAND

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

^Husqvarna
De sikreste skovsave 
- det er Husqvarna!

g
m

Naturligvis vælger professionelle 
skovarbejdere Husqvarna, fordi:
★  Det er den sikreste motorsav med au

tomatisk kædebremse, der standser 
kæden ved et "kast”, uanset hvilken 
arbejdsvinkel man holder saven i.

★  Lav vægt i forhold til effekt.

★  Arbejdsrigtig formgivning.

★  Effektiv afvibrering.

★  Effektivt forhandlernet med salg og 
service.

mHusqvarna B

GreenluxA/s
- Brochureservice (02) 87 75 77 -

(h) Husqvarna



SIKKERHEDS-OVERALL
nr. 760

Fremstillet af 50% bomuld og 50% nylon. Farve: 
grøn.

C

Fastsyeae skæreindlæg med brynjestof, der giver 
god ventilation.
Størr. 46-56 - eller opgiv livvidde udenpå tøj.

Nr. 760: kr. 295,00 excl. moms
Godkendt til skovbrug.

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

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

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

aa‘Bu Skovredskaber 
- bare bedre...

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

<3g~Bu>

^ Skov- og 
JOBUApS Sikkerhedsudstyr

Vor salgs- og servicevogn saml 
værksted slår altid til Deres rådighed

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 772604

Handelsgartner Viggo Stabelis legat for værdige og 
trængende forstmænd i Jylland

Ansøgninger bilagt oplysninger om indtægts- og formue- 
To portioner å 2000 kr. forhold fremsendes inden 10. april til legatbestyrelsen på
af legatet adressen: Hedeselskabet, Postboks 110, 8800 Viborg.
kan uddeles i 1982 Legatbestyrelsen



Flagstænger

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

lEDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF.(07) 181088

uSSm

Odin Pils

u□AE I 3
det rigtige valg af maskiner

Skovspil v-3ooo kr. 5.280
incl. 50 meter 8 mm stålwire og endekrog 
Kraftoverføringsaksel til do. kr. 495
TILBEHØR TIL SKOVSPIL 
50 meter 8 mm stålwire 
80 meter 8 mm stålwire 
50 meter 10 mm stålwire 
80 meter 10 mm stålwire 
1 stk. endekrog til stålwire 
Originale skovkæder å 2 meter
Alle priserne er excl moms.
Ved køb af stålwire og endekrog monteres gratis 
taloritlås

Levering fra Deres sædvanlige maskinleverandør 
eller direkte fra

kr. 265,- 
kr. 424,- 
kr. 400,- 

640,- 
31,- 

120,-

kr.
kr.
kr.

MASKINFABRIK
F R E D B J E R G  ■ 9640 F A R S Ø  T L F .  ( 0 8 ) 6 3 2 1 2 2



Vælg den 
rigtige
PARTNER
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PORTNER 
5000

§-s>

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

PORTNER 
P70

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

PORTNER
P100

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

Forti a ndiere:
STORKØBENHAVN 
København: H.P. Vangskov ApS 
Aldersrogade 68. Tlf. Ot-18 38 11 
SJÆLLAND 
Helsinge: Haveudstyr 
v/Gerner Hansen, Fredgårds- 
vej 2. Tlf. 02-29 42 85 
Herfølge: Leif Ebbe. Færøvej 2. 
Tlf. 03-67 45 66 
Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen, 
Gadevang. Tlf, 02-26 69 62 
Holme Olstrup: Vepa ApS 
Toksværd. Tlf. 03-76 22 82 
Mørkøv: T.P. Motorservice 
Skamstrupvej 79. Tlf. 03-4 7 59 32

Næstved: Dansk Skovkontor 
Postbox 1 Tlf. 03*80 01 10 
Slagelse: Kuri Holm 
Kålendborgvej 88. Tlf. 03-52 65 60 
Værløse: Solving Skovservice 
Kirke Værtøsevej 42. Tff. 02-48 09 37 
LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen 
Halsted. Tlf. 03-93 91 88 
Nykøbing F.: Vi Ih. Rasmussen 
Gåbensevej 70, Kraghave 
Tlf 03-85 11 09 
JYLLAND
Hadsund: Hadsund Motorservice 
Færgevoj 4. Tlf. 08-57 37 30

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

Randers: Jydens Plæneklipper- 
Service, Århusvej 51.
Tlf. 06-42 49 03
Ringkøbing: Smedegades Motor
værksted, v/Arne Kristensen.
Tlf. 07-32 09 92 
Vejle: H.D. Maskiner og Moto
rer ApS, Pakhusgade 15 
Tlf. 05-83 83 00 
Viborg: Viborg Plæneklipper- 
Service, Bøssemagerve] 3.
Tlf. 06-62 53 74 
Åbenrå: Sønderjysk Partner 
Service, Løgumklostervej 121. 
tlf. 04-62 46 70

FYN
Odense: Hansen & Knlsholm 
Skibhusvej 51. Tlf. 09-11 75 32 
Tranekær: Mek. Poul Olsen 
Bygaden 74, Tullebølle.
Tlf. 09-50 12 72 
BORNHOLM 
Rønne: Scooter-Centralen 
Vimrnelskaftet 26.
Tlf. 03:95 21 76
Østermarie: Buskegård Skovmateriel, 
v/Garl Martin Nielsen. Buskevej 8 
Tlf. 03:97 04 34
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mindst 300 kr.

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

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s 
Viborg.

Tidsskrift-redaktion 
og annonce-ekspedition:
Hedeselskabet,
Postbox 110, 8800 Viborg 
Telefon (06) 62 61 11. 
Annoncepris: 2,25 kr./mm

Forsiden:

Fra havnen i Fredericia 
udskiber Julius Morten
sen Shipping et parti på 
11.000 rummeter træ fra 
Hedeselskabet til Fin
land, hvor det indgår i 
cellulose-produktionen. 
Hvert bundt med stål
bånd omkring vejer 7-8 
tons, og skibets kraner 
kan laste 61 bundter 
i timen.
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Det glædede Chr. Mourier-Petersen meget, da han den 9. sep
tember 1980 kunne byde dronning Margrethe velkommen til 
indvielsen af Hedeselskabets nye bygning på Klostermarken.

Dødsfald
Den 27. februar døde formanden for Hedeselskabets re
præsentantskab og næstformand i bestyrelsen, kammerher
re, hofjægermester, godsejer Chr. Mourier-Petersen, Ru- 
gaard.

Chr. Mourier-Petersen blev indvalgt i repræsentantska
bet i 1950 og næstformand i 1962. To år senere blev han 
formand og samtidig medlem af bestyrelsen.

Kammerherren har ved flere lejligheder givet udtryk 
for, at han anså sit arbejde i Hedeselskabet som det væg-



tigste af sine mange tillidshverv.
Han omfattede Hedeselskabets arbejde 

for landbrug og skovbrug med en stor og 
levende interesse, og han følte sig for
pligtet af en familietradition.

Helt tilbage til Hedeselskabets stiftelse 
i 1866 har navnet Mourier-Petersen næ
sten ubrudt været knyttet til Hedeselska
bets ledelse.

Bedstefaderen P. P. Chr. Ferdinand 
Mourier-Petersen var medstifter af sel
skabet og formand for bestyrelsen fra 
1866 til 1898.

I 1908 indvalgtes Adolph Mourier-Pe
tersen i repræsentantskabet og var fra 
1931 til 1948 formand og medlem af be
styrelsen. To år senere begyndte Chr. 
Mourier-Petersen som tredie generation 
et arbejde for Hedeselskabet, der skulle 
komme til at strække sig over 32 år.

Utallige er de rejser, der gennem mere 
end 100 år er tilbagelagt mellem Hede
selskabets hovedkontor og den smukke, 
gamle gård på Djurslands østkyst. Mange

generationer af tjenestemænd er blevet 
venligt og gæstfrit modtaget på Rugaard.

Det er en markant udvikling, der har 
præget Hedeselskabet i Chr. Mourier- 
Petersens formandsperiode. Kammerher
rens positive holdning til en fortsat for
nyelse og udbygning af selskabets virk
somheder kom senest til udtryk i et en
gageret arbejde i det byggeudvalg, der 
planlagde og forestod opførelsen af den 
nye hovedbygning i Viborg.

Formanden lagde megen vægt på års
mødernes planlægning. Velforberedt og 
med sikker hånd ledede han møderne på 
en venlig og værdig måde. Med lune og 
rammende bemærkninger sørgede han 
for, at forhandlingerne ikke gik i hård
knude.

Hedeselskabet har mistet en af sine so
lide støtter, et sjældent fint og åbent 
menneske, som det altid var en oplevelse 
og berigelse at samarbejde med.

K. Sandahl Skov.

Mindeord
om
Kammerherre, hofjægermester, godsejer 
Christian Mourier-Petersen, som døde 
den 27. februar 1982.

Hos kammerherre Mourier-Petersens 
hustru, hans familie og hans venner er 
efterladt et billede af en kærlig fader og 
ægtefælle og af en sand ven.

Af de mange, han gennem årene fik 
kontakt med, vil han blive erindret som 
en fin personlighed. Med omsorg og næn
somhed værnede han slægtens tarv. Med 
følsomhed og sans for, hvad der var det 
rigtige, varetog han Rugaard’s velfærd. 
Hans bedstefader erhvervede ejendom
men i 1857.

Som sin fader og bedstefader følte han 
sig forpligtet over for samfundet, som på 
mange områder - i sognerådet, i de fag
lige organisationer og i erhvervsselska
ber - nød godt af hans viden og erfaring.

Det blev især Det Danske Hedeselskab, 
han viede sine kræfter. Fra 1950 som 
medlem af selskabets repræsentantskab 
og fra 1968 som dettes formand. Hans 
bedstefader var Hedeselskabets første 
formand for bestyrelsen fra 1866 til 1898, 
senere efterfulgt af sin søn, Adolph Mou
rier-Petersen. Slægtens tilknytning til He
deselskabet i 116 år uden afbrydelse er 
i sig selv bemærkelsesværdigt.

Gennem 20 års samarbejde i gode som 
i trange tider har jeg glædet mig over, at 
han stillede sine kræfter til rådighed. Det 
skete med en sjælden noblesse, som vi 
alle lærte af.

A. IV. Nielsen.
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Det danske Hedeselskab har foretaget ud
nævnelser blandt selskabets medarbejdere og 
ansat nye i ledige stillinger. De pågældende 
er set fra venstre:

neribrugets arbejdsgiverforening og formand 
for Planteskolernes palleforening.

Peter Friis en censor på Handelshøjsko
len i København og i faget virksomhedsle
delse på Skovbrugsinstituttet.

Det danske Hedeselskab har udnævnt cand. 
agro., M. Sc. Viggo Larsen til chef for sel
skabets laboratorium.

Viggo Larsen, 41 år, er født i Ejstrup- 
holm. Han blev agronom i 1967 og var det 
følgende år videnskabelig medarbejder ved 
Landbohøjskolen. Derefter fulgte 2 års stu
dier i USA, der sluttede med, at han kunne 
føje Master of Science (jordbundskemi) til 
sin uddannelse.

I 1970 blev Viggo Larsen ansat som for
søgsleder ved Hedeselskabet, og i årene 
1978-81 var han konstitueret som forsøgs
chef. - Han er forfatter til en række af
handlinger om vand- og jordbundskemi og 
er rådgiver ved selskabets opgaver i udlan
det.

Det danske Hedeselskab i Viborg ansatte 1. 
januar direktør Peter Friis, Nykøbing F., 
som planteskolechef.

Peter Friis, 41 år, er født i Ebeltoft. I 
1965 blev han forstkandidat, og 1971 tog 
han HD-eksamen i organisation fra Han
delshøjskolen i København.

I 1966 blev Peter Friis videnskabelig assi
stent ved Landbohøjskolens skovbrugsinsti
tut, og 1967-73 fik han ansættelse i Stats
skovbruget som forstfuldmægtig, først i di
rektoratet og senere på Københavns Skov
distrikt. I årene 1973-82 var han direktør 
for Eggert Pedersens Planteskole A/S i Ny
købing F.

Af tillidshverv kan nævnes, at Peter Friis 
har været formand for Planteskolernes ar
bejdsgiverforening, næstformand for Gart-

Det danske Hedeselskab i Viborg ansatte 
15. januar forstkandidat Niels Aage som 
handelsskovrider.

Niels Aage, 33 år, er født i Hjelm på Lol
land. I 1975 blev han forstkandidat og fik 
umiddelbart derefter stilling som skovrider 
på Ormstrup, Viskum-Thorsager og Sophi- 
endal.

I årene 1978-81 løste Niels Aage uden
landske opgaver. Først som DANIDA-eks- 
pert ved planlægning af ceder- og korkege
skove i Marokko. Derefter som koordina
tor i Algeriet ved transport af 600 dansk- 
prefabrikerede huse fra havnebyen Oran til 
El Asnam. - I sidste halvdel af 1981 fore
tog Niels Aage en investeringsanalyse for 
Viskum Skov Savværk og var derefter kon
sulent vedrørende Dansk Skovforenings eks
port af juletræer og pyntegrønt.

Distriktsfuldmægtig Chr. Nielsen, Hedesel
skabet i Odense, er udnævnt til distrikts
chef for Hedeselskabets grundforbedrings
kontor i Haderslev.

Chr. Nielsen, 44 år, er fynbo og født i 
Dallerup. - Efter ophold på Vejlby land
brugsskole søgte han optagelse på Landbo
højskolen og blev agronom i 1961. Derefter 
fulgte 3 års ansættelse hos Tectum i Århus, 
indtil han i 1965 blev ansat hos Hedeselska
bet i Odense.

I 1973 deltog Chr. Nielsen i et internatio
nalt kursus i dræningsteknik i Holland og 
var gentagne gange fra Odense „udlånt“ til 
Hedeselskabets Udlandsvirksomhed for at 
løse opgaver i bl.a. Kenya, Iran og Sardi
nien.
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Herning kommune 100 år

I Hedeselskabets 
historie nævnes 
Herning ofte 
i forbindelse med 
store projekter
Og de er også årsag til, at 
Hedeselskabet 11 gange har 
holdt årsmøde i Herning

Af Hans Sigfred Knudsen

I Hedeselskabets arkiver og i selskabets over 
100-årige tidsskrift er Herning by og egn 
ofte nævnt, og det tjener til bekræftelse af, 
at dette midtjyske område var centrum for 
Hedeselskabets virksomhed i mange år ef
ter dets stiftelse i 1866.

Derud af opstod en vekselvirkning, som 
skabte beskæftigelse og indtægter til bebo
erne i den tyndt befolkede og fattige egn 
og gav det unge Hedeselskab mulighed for 
at konsolidere sig og udvide sin virksomhed 
til gavn for begge parter.

Selv om Hedeselskabets hovedkontor lå 
i Århus fra 1866 til 1907, var det med Her
ning som midtpunkt, at selskabets planlæg
gende og rådgivende arbejde udgik.

Det er træk fra dette samspil mellem egn 
og selskab, som i 3 artikler lægges frem her 
i Hedeselskabets Tidsskrift, og anledningen 
er Hernings 100 års jubilæum som selvstæn
dig kommune.

*

Allerede i Hedeselskabets første leveår an
lagde Enrico Mylius Dalgas en planteskole, 
hvor Hernings Vestre Anlæg nu er. Det er

sandsynligvis her, at den gamle Herning-fo- 
tograf C. Jørgensen, hvis stempel findes på 
mange billeder i Hedeselskabets fotoarkiv, 
i 1880’erne har foreviget en uddeling af 
planter til en gruppe planteinteresserede.

Blandt selskabets tidlige arbejder var pro
jektering og bygning af den store Chr. VIII 
kanal fra Arnborg til Borris. Og for yder
ligere at stimulere udbredelsen af markvan
ding fulgte anlæg af vandingskanaler og ud
dannelse af engvandingsmestre på Hesselvig 
Enggård.

*

Forhandlingerne om købet af Hjortsballe
høje og Høgildgård fandt sted i årene 1868- 
71 og resulterede i det 3000 ha store plan
tagekompleks syd for Herning. I mange af 
disse års gøremål blev Dalgas bistået af pro
kurator W. T. Valeur, Herning.

I Valeurs efterladte erindringer, som blev 
optrykt på foranledning af museumsforstan
der H. P. Hansen, Herning, fortælles i for
bindelse med et møde, at Dalgas og Valeur 
syd for Herning kommer i nærheden af „2 
meget store kæmpehøje, hvorfra der er vid 
udsigt over hele egnen. Disse ere indkjøbte 
af Hedeselskabet og nu fredede."

Det er de historiske Hjortsballehøje, der 
er tale om, og det fremgår heraf, at Hede
selskabet, længe før naturfredningsforenin
ger opstod, havde sans for at bevare og fre
de det usædvanlige.

♦

I 1872 var Dalgas med i den kreds, som 
grundlagde „Hedebanken“ i Herning. Støtte 
til banken som til andre lokale initiativer 
blev ydet af generalkonsul Hendrik Pontop- 
pidan, Hamborg, for hvem der er rejst et 
mindesmærke i Søndre Anlæg.

Det var også i 70’erne, at Dalgas projek
terede Vejlevejen fra Lind til Herning over 
Knudmose. I disse år begyndte han en ivrig 
agitation for kultivering af højmoser, og det 
førte til oprettelse af moseforsøgsstationer, 
bl.a. i Knudmose, hvor der med støtte fra 
generalkonsulen i Hamborg blev anlagt for
søg under Hedeselskabets ledelse. To navne 
skal da nævnes: Ingeniør Th. Claudi Westh
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Udlevering af læplanter på Hedeselskabets planteskole i Herning i 1888.

og bestyrer Juul Rasmussen. Den sidste kom 
også til at organisere den moseindustri, som 
navnlig under 2. verdenskrig forvandlede 
mosens tørvemasse til varmeenergi.

*

Fra plantørskolen i Birkebæk, ledet af Chr. 
Dalgas fra 1887, spredtes plantningsmænd 
over hele landet. Det var også Chr. Dalgas, 
som i plantagerne syd. for Herning opret
tede virksomheder, der lavede trækul og ud
vandt tjære og olie af plantagernes råpro
dukter.

Engang i 1880’erne sendte Hendrik Pon- 
toppidan 2000 kr. til Dalgas, for at han 
skulle stifte en have- og plantningsforening 
i Hammerum herred. Det skete i 1887, og 
det var den første, som blev dannet efter 
Hedeselskabets retningslinjer med egentlig 
læplantning som formål.

De 2000 kr. blev dog brugt til et bredere 
anlagt program: Oprettelse af plantnings
foreninger over hele landet, et opslidende 
arbejde for Dalgas, der da heller ikke ople
vede at se anstrengelserne resultere i, at 
sammenslutningen De danske Plantningsfor
eninger stiftedes på hotel Eyde i 1902.

Hedebruget, en organisation, som arbejdede 
tæt sammen med Hedeselskabet, og hvis 
forsøgsarbejde og tilskud fik stor betydning 
for mange hedebønder, blev oprettet i 1906 
- ikke i Herning men i Viborg. To år sene
re flyttede Hedebruget til Herning og fik 
kontor hos selskabets forretningsfører J. 
Westergaard. Da Hedeselskabet fra 1910 op
rettede grundforbedringskontorer ud over 
landet fik Herning et af de første med We
stergaard som distriktsbestyrer. Han blev se
nere direktør for Hedeselskabet og folke
tingsmand.

Den næste leder af Herning-kontoret var 
Martin Gisselbæk, som omkom ved en bil
ulykke i 1934. Han efterfulgtes af K. M. 
Pedersen, kilometer-Pedersen i daglig tale, 
og han lever endnu som 95-årig i Århus. 
Han fratrådte i 1956, og distriktskontoret 
blev flyttet fra Herning til Holstebro, da 
den nye chef Jacob E. Hansen havde filial- 
kontor her. I 1971 samledes virksomheden 
for grundforbedring i et nyt kontorhus i Vi
debæk, hvorfra hele Ringkøbing amt betje
nes.

*

Hedeselskabets læ- og skovplantning om
kring Herning har haft et så betydeligt om-
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Dalgas omgivet af Herning-borgere i 1891 lige før købet af Mosestationen Pontoppidan i 
Knudmosen. Selskabet er set fra venstre: Sagfører James Wm. Wedel, postkontrahent Niels 
R. Pagh, postmester E. J. C. Theill, sagfører Winge, E. Dalgas, herredsfuldmægtig Jensen, 
apoteker F. V. Gjørup og apoteker J. C. Møller.

fang, at en særskilt omtale vil være natur
lig. Det sker i en artikel af skovrider P. F. 
Tøttrup, Birkebæk.

Herning-egnens hastige udvikling har i ti
dens løb budt på seværdigheder. Det under
streges af, at Hedeselskabets årsmøde med 
følgende ekskursioner 11 gange har været 
holdt i Herning.

Herning kommune er i dag et impone
rende vidnesbyrd om grokraft, en blom
strende industriel fortsættelse af initiativ 
udøvet under trange vilkår i forrige århun
drede.

Generationers seje udholdenhed skabte 
vækst. Hede blev til ager og skov. Befolk
ning og omsætning tiltog og stimulerede ud
viklingen af en købstad, hvor slægtled bar 
en tradition om flid - og evne til at opfatte 
og skabe - videre til gavn for ikke alene et 
midtjysk område men for hele landet.

Dalgas og hans samtidige, som færdedes

i den lille landsby, som da var Herning om
givet af hede og sandagre, har ikke forestil
let sig, at den udvikling, de lagde spiren til, 
ville vokse og fylde den nuværende kom
munes vide rammer.

Ny adresse på Lolland-Falster
Hedeselskabets grundforbedringskontor i 
Nykøbing F. er flyttet fra Slotsgade til In
dustriparken 1 i 0. Toreby på Lolland. 
Kontorets telefonnummer er uændret.

Landskabspleje med husdyr
På Landbohøjskolen holdes den 24. april et 
seminar om Landskabspleje med husdyr. 
Der er syv indledere. Tilmeldelse sker til 
Miljøværnscentret samme sted.
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Dødsfald
Den 23. januar døde fhv. sognefoged Ma
thias Mathiasen, Grarup ved Brande, 86 år. 
Han var medlem af Hedeselskabets repræ
sentantskab i årene 1959-78.

Foruden at være landmand og aktiv i 
husmandsbevægelsen vil Mathias Mathiasen 
i det midtjyske område og hos Hedeselska
bet blive husket for en livslang indsats for 
plantningssagen.

Han anlagde for år tilbage en lille plan
teskole og forsynede omegnen med læplan
ter. Hans egne hvidgranhegnede marker 
fornyede han med læhegn af bøg og eg, og 
han optog en lysbilledserie om læplantning 
og holdt foredrag om plantning og pleje 
deraf.

Mathias Mathiasen var i mange år med 
i ledelsen af Give plantningsforening og fra 
1953 dens formand. Da foreningen i 1969 
indgik i Brande-, Give- og Vejleegnens 
plantningsforening fortsatte han som for
mand for sammenslutningen indtil 1979. På 
sin egn var han også agitator og foregangs
mand for plantningen af kollektive løvtræ
hegn.

Skovfoged Erik Horn, Viborg, døde pludse
ligt den 27. februar 51 år gammel.

Skovfoged Horns far og farfar var plan- 
tører i Staushede plantage, og Erik Horn 
havde, allerede før han bestod skovfoged
eksamen i 1958, ønske om en livsgerning i 
Hedeselskabet.

Horn blev fra 1. januar 1959 ansat under 
Hedeselskabets daværende beskæftigelsesfor
anstaltninger og blev fra foråret 1961 an
sat som skovfoged under 2. plantagedistrikt 
på Djursland.

På grund af Horns særlige evner blev han 
i 1976 forflyttet til Viborg for at forestå 
Skovsbrugsafdelingens centrale salg af pyn
tegrønt og juletræer, en virksomhed, som 
havde hans store interesse, og hvor han lag
de en meget stor arbejdsindsats i det korte 
åremål, der blev ham tildelt.

Salget af grønt og juletræer blev således 
udvidet til at omfatte bl.a. mundering til

skovarbejdere, kemikalier, hegn m.m., og 
medarbejderstaben blev efterhånden udvidet 
med 3 unge skovteknikere.

Hedeselskabet har ved skovfoged Horns 
død mistet en medarbejder, der med loyali
tet, energi, initiativ og dygtighed arbejdede 
for selskabet, og som vil blive stærkt savnet 
af mange venner og kolleger.

S. G.

Skovfoged Ove Lundgaard Bødstrup, Hor- 
num, døde den 31. januar kort før sin 64 
års fødselsdag.

Skovfoged Bødstrup tog skovfogedeksa
men i 1939 og fik umiddelbart derefter an
sættelse som arbejdsleder ved beskæftigel
sesforanstaltningen B. 1 - Hedeselskabets 
Plantagearbejder - det såkaldte Flyvende 
Korps.

I 1941 blev han knyttet til Hedeselskabets 
14. distrikt, det nuværende Himmerlands 
plantagedistrikt, hvor han siden havde sin 
gerning med bopæl i Hornum.

Gennem de mange år udførte skovfoged 
Bødstrup et stort og fortjenstfuldt arbejde 
i de mange små og større plantager i Vest- 
himmerland og vandt med sin rolige og ven
lige fremtræden og store hjælpsomhed ven
ner i alle kredse, hvor han færdedes.

S. G.

Behov for 6000 km 
læhegn i Vendsyssel
I 1980-81 blev der plantet lige ved 100 km 
3-rækkede løvtræhegn i Vendsyssel, og for 
1981-82 er der planlagt 70 km, sagde for
manden for regionsudvalget, gårdejer Erik 
Nielsen, V. Hjermitslev.

Formanden beklagede, at nedskæringen 
på finansloven har ramt læplantningen, så 
aktiviteten nedskæres fra 1000 km til 750 
km i år og 500 km det følgende år.

Behovet for læplantning i Vendsyssel er 
opgjort til 6000 km. Med 100 km om året 
vil det vare 60 år, inden udskiftningen har 
fundet sted. En 30 års periode havde været 
mere rimelig.
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Både økonomi og 
æstetik indgik 
i samarbejdet 
mellem Herning 
og Hedeselskabet
Forstlige betragtninger til 
belysning af en bys udviklings
historie

Af skovrider P. F. Tøttrup, 
Hedeselskabet i Birkebæk

Den 1. januar 1982 passerede Herning 100- 
året som selvstændig kommune. Udviklin
gen fra et fattigt vestjysk sogn til en moder
ne storkommune, hvis budget har passeret 
milliarden, er et imponerende stykke histo
rie. Vel mest i betragtning af at stedet til
syneladende ikke i sig selv ejede en natu
rens velstand som baggrund for en udvik
ling.

Mange faktorer har hver for sig spillet 
en rolle for denne udvikling, men det er 
tanken her kun at beskrive de bidrag, træ
plantningen i byen og på egnen har ydet.

Det danske Hedeselskab er stiftet i 1866, 
og allerede i 1868 lægges grunden til de sto
re plantageanlæg med de første plantninger 
på Høgildgård.

*

I sin grundlæggende beskrivelse af de jyske 
heder „Geografiske Billeder af Heden“, ud
givet 1867-68, anførte Dalgas to ting af se
nere betydning for Herningegnens udvik
ling: Under et besøg på Hjortsballehøje op
står tanken om de senere store plantagean
læg, der som nævnt begyndte 1868. Og i 
samme hedebeskrivelse publiceres samtidig 
for første gang en profil med blotning af 
et brunkulslag i Jylland. Profilen er fra

Skjernådalen ved Sandfeldgårde. En indu
striel udnyttelse af brunkulsforekomster var 
allerede på tale i forrige århundrede, og 
Dalgas var selv involveret i de første forsøg.

*

De store plantageanlæg førte betydelige pen
gebeløb udefra til området, og mange tjente 
her en kontant løn ved at udføre plant
ningsarbejde. Denne indtjeningsmulighed 
var et betydende bidrag til den økonomiske 
udvikling, især da Arnborg, nu en del af 
Herning storkommune, den gang blev be
tragtet som det fattigste sogn i Danmark.

I over 60 år er der i Skærbæk drevet 
savværk baseret på produktionen fra plan
tagerne. Savværket har fra en beskeden be
gyndelse vokset sig større i takt med træ
ernes vækst og opskærer i dag ca. 25.000 
mI * 3 råtræ på årsbasis. Af det kunne der le
veres konstruktionstræ til 2500 parcelhuse, 
hvis produktionen blev anvendt til dette 
formål.

Det er ret tankevækkende, når det samti
dig kan konstateres, at Herning, omkring 
100 år efter at de første plantninger var an
lagt, oplevede sin hidtil største vækst.

*

Fra tid til anden kan man se læserbreve i 
Herning Folkeblad, hvori der slås til lyd for 
bevarelse af gamle træer i byen eller plant
ning af flere. Denne trang til plantning må 
have ligget til befolkningen på stedet fra 
gammel tid. Således berettes der overra
skende i en sognebeskrivelse fra 1874 (Her
ning Sogn og Plads før og nu):

„Sognets sydlige større Del er en herlig 
Oase, hvor der, da Taksten endog stiger til 
24, kun mangler Læ af Skov og Hegn for 
at blive en af Danmarks frodigste Egne. 
Ved flere Gaarde findes anselige Haver og 
Plantninger, og den fortrinlige Dyrkning 
spores over hele Sognet. “

Søndre Anlæg har gennem tiderne været 
stærkt benyttet af byens befolkning. Mon 
det er almindelig kendt, at det er blevet til 
efter en originaltegning af Enrico Dalgas, 
som igen fandt sit forbillede i fransk have
anlæg.
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Skovauktion i Birkebæk plantage 1894 over effekter, der blev plantet i 1873.

Det danske Hedeselskab har udført an
lægget, som også havde til formål at for
bedre klimaet i de lavt beliggende dele af 
byen ned mod Knudmosen. Herning by fik 
anlægget overdraget som gave fra selskabet 
i 1909.

*

På et repræsentantskabsmøde i Herning i 
1872 agiterede Dalgas stærkt for anlæg af 
småplantninger i mark og omkring hus og 
have. Med stor energi søgte han at modbe
vise, at der ikke kunne gro træer i det vind- 
hærgede Jylland.

Som prisværdige eksempler nævnte Dal
gas haver i Herning, hvor løvtræer stod i 
frodig vækst „selv lige ud mod vestenvin
den! En høj lindeallé var en pryd for Her- 
ningsholm.“

I 1887 stiftedes Hammerum Herreds 
Plantningsforening på grundlag af en gave 
fra generalkonsul H. Pontoppidan, ejer af 
Høgildgård. Plantningsforeningen, som i 
dag stadig er aktiv, har stået for uddelin
gen af et utal af prisbillige træer og buske.

Fra gamle billeder kan man se, at Her
ning tidligt var så „moderne" at have træet 
langs gade og vej. En idé, der heldigvis nu 
genoplives.

Som Søndre Anlæg har givet rekreativ 
mulighed for borgerne, vil de forhåbentlig 
inden for overskuelig fremtid se kommu
nens plan om et stort grønt område i den 
pragtfulde Knudmose realiseret.

*

I omegnen af Herning blev der under og ef
ter de to verdenskrige, især 1940-1970, gra
vet mange brunkul, en virksomhed, som 
ydede et økonomisk bidrag til udviklingen. 
Gravningerne efterlod dog mange nøgne ar 
i landskabet, men også her har den gamle 
idé om træplantning på øde jord løst en del 
af problemerne, og mange lejer indgår nu 
som nogle af egnens seværdigheder.

Da kommunen i 1960’erne måtte anlægge 
en ny bydel, Gullestrup, for at klare væk
sten, kunne byggeriet som tilsigtet begyn
de i et skovområde, der i det væsentlige be-
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Indfaldsvej til Herning i 1907.

stod af løvbakkerne i vest, de gamle plant
ninger omkring den gård, som afgav jord til 
den første bebyggelse, samt de af Hedesel
skabet, efter kommunens fremsynede pla
ner, anlagte skovbælter.

*

Sikkert i nøje overrensstemmelse med den 
lokale sans for udviklingsperspektiv og øko
nomi har kommunalbestyrelsen i Herning 
som indledning på jubilæumsåret bevilget 
V2 mill. kr. til, i samarbejde med Hedesel
skabet, at videreføre forsøgene med anven
delse af slam fra byens rensningsanlæg som 
gødningsmiddel i nåletræsplantager.

Lykkes disse forsøg, opnås en dobbelt for
del: en miljøvenlig by og tilførsel af værdi
fulde næringsstoffer til de dårligste plan
tagejorder i omegnen.

Gennem hele kommunens eksistens har 
der været et forbilledligt samarbejde med 
Det danske Hedeselskab på de nævnte om
råder, og selskabet bringer på denne plads 
en tak for den tillid, det har nydt, samt en 
lykønskning i anledning af 100 året.

I god overensstemmelse med et mere end 
100 års samarbejde mellem Herning og He
deselskabet har selskabet ønsket at markere 
byens jubilæum med at tilplante et af de 
arealer i Knudmosen, som skal indgå i pla
nerne for det grønne område.

Kongres-gæster 
hos Hedeselskabet
Den XV Nordiske Skovkongres holdes i år 
i Danmark i dagene 8.-11. juni, og den by
der i de to mellemliggende dage på 18 for
skellige ekskursioner til skovområder spredt 
over hele landet. Fem af disse vil aflægge 
besøg i Hedeselskabets plantagedistrikter, 
hvor selskabets skovridere m.fl. er udpeget 
som ekskursionsledere.

En gruppe af de nordiske gæster besøger 
også Hedeselskabets hovedsæde i Viborg, 
hvor direktør K. Sandahl Skov vil fortælle 
om selskabets opbygning og arbejdsområde.

På Himmerlands plantagedistrikt vises

fornyelse af nåletræ, pleje af hede og pro
duktion af pyntegrønt.

Viborg-distriktet kan vise træartsvalg un
der vanskelige dyrkningsforhold og Hede
selskabets skovteknik.

På Djursland-distriktet ses fredningsarbej
de og publikumsskovbrug.

De besøgende på Herning-distriktet vil 
kunne se nogle af de allerede nævnte akti
viteter samt slamgødskning og tilplantning 
af indsande.

Vorbasse-distriktet har på sit program 
forsøg med bar- og dækrodsplanter, og hvor
ledes Hedeselskabet betjener skovejerne.

Hedeskovbrug i midtlandet er emnet for 
gæsterne på Brørup-distriktet, før de tager 
sydpå for at se sønderjysk skovbrug.
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De boede 
i barakker af torv 
og lyng 
og havde det 
ret så gemytligt
Sådan var de lokale „skur- 
vogne“, da plantagerne syd for 
Herning blev anlagt

Af Hans Sigfred Knudsen

Der gik ekstratog fra Viborg til Herning 
om morgenen den 18. juli 1916. Med toget 
kørte Hedeselskabets repræsentanter og an
satte, og fra Herning skulle de transporte
res med hestevogne til Hjortsballehøje i 
plantagerne syd for byen.

Her havde kong Christian X og dronning 
Alexandrine givet tilsagn om at komme til 
stede og deltage i festen i anledning af He
deselskabets 50 års jubilæum. Da de an
kom, blev de anvist plads på bjergfyrstole - 
formentlig fremstillet af materiale fra de 
omgivende plantager.

„Kl. 9V2 rullede toget ind på Herning sta
tion, hvor et musikkorps stod opstillet og 
spillede „Jylland mellem tvende have“. 
Udenfor stationen, hvor der var rejst en 
æresport foran den flagsmykkede gade, 
modtoges Hedeselskabet af borgmester Yde 
og byrådet, der havde taget opstilling i æres
porten. Borgmesteren bød på Herning bys 
vegne Hedeselskabets mænd velkommen og 
udtalte følgende:

Vi takker selskabet for dets samfunds
nyttige arbejde gennem de 50 år; et arbej
de, som særlig er kommet denne egn til go

de og har bidraget meget til byens og eg
nens fremgang. Fra første begyndelse har 
Hedeselskabet og Herning været nøje knyt
tet sammen, og det er kun naturligt, at vi 
nu møder op og byder Dem velkommen. 
Vi siger tak for den velsignelsesrige ger
ning og udtaler håbet om, at fremtiden må 
blive fortiden lig“.

Ud af dette referat i Hedeselskabets Tids
skrift i 1916 bekræftes en nær forbindelse 
mellem Herning og Hedeselskabet, og med 
tidsskriftet som kilde - det udkom første 
gang i 1880 - vil vi skildre noget af den 
virksomhed, Hedeselskabet udfoldede på 
Herning-egnen. Anledningen er de 100 år, 
Herning passerer som selvstændig kom
mune.

E. M. Dalgas skriver i 1890 om en Chau- 
see-plantning på 3/4 mils længde langs Her- 
ning-Vejle landevej til Kidderisvejen. Der er 
i alt gravet 6166 huller og tilført 15 kubik- 
favne sand samt plantet 4716 4-årige hvid
gran og 1450 4-årige bjergfyr. - Ringkøbing 
amt og generalkonsul Hendrik Pontoppi- 
dan, Hamborg, havde hver ydet et tilskud 
på 100 kr., som netop dækkede udgiften til 
plantningen.

I efteråret 1894 bringer Hedeselskabets 
Tidsskrift fire artikler af E. M. Dalgas, 
hvori der fortælles om arbejdet i det 4710 
t.l. store plantagekompleks syd for Herning. 
Forfatteren var da død et halvt år forinden.

Arbejdet ledes af en skovrider, 2 plantø- 
rer og 4 arbejdsformænd, skriver Dalgas. På 
arealet er „anbragt“ 26 millioner planter i 
løbet af 26 år, og der er bygget passende 
boliger til personalet. Desuden er der an
lagt en „halv snees miil“ brandlinjer, hegn 
og veje. I de følgende 15 år skal 4000 t.l. 
gennemhugges første gang - en udgift på 
50.000 kr., det kan blive vanskeligt at få 
dækket ved salg af brændsel, da der på eg
nen er mange moser. Selskabet er dog ved 
at finde metoder til forædling af træerne i 
form af hegnspæle og trækul og til fiske
ruser.

Mange mennesker, mænd, koner og børn, 
deltager i plantningsarbejdet om foråret. 
Mændene stikker huller med spaderne, og 
koner og børn følger efter på deres knæ,
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„sætte planterne i hullerne med rødderne 
godt udspredte, skyde jorden efter og tram
pe den godt fast“.

I den tyndt befolkede egn kan det knibe at 
få tilstrækkeligt med arbejdskraft, men når 
der er arbejdet nogle år i en plantage, og 
„befolkningen opdager, at behandlingen og 
betalingen er god ... kommer de ofte lang
vejs fra og overnatter hvor de bedst kan ... 
Et år havde vi i plantetiden på en gang over 
50 arbejdere i complexet; en del af dem 
kunne ikke få husly på nabogårdene, men 
de havde indrettet sig barakker af lyngtørv 
og lyng. Føden havde de med hjemmefra 
(for en uge ad gangen!), og jeg tror, de 
havde det ret gemytligt om aftenen ... Det

Kong Christian X og dronning Alexandrine 
taler med overførster P. E. Muller og gods
ejer N. Juel ved Hedeselskabets 50 års jubi
læum på Hjortsballe høje.

a

1

var jo ganske som på feltfod under krigens 
tid ... og da jeg selv har været med hertil 
både i regn og snevejr, kan jeg attestere, at 
mig bekendt har ingen taget skade heraf, 
medens mange mindes den tid med tilfreds
stillelse".

Ved siden af plantningen kunne børn ha
ve en indtægt ved at plukke bjergfyrkogler 
- 1 kr. pr. tønde.

Plantagerne tiltrak snart vildtet. Dalgas 
bemærker, at der i 1892 er en bestand af 
rådyr, og der er set strejfende kronhjorte. 
Urfugle og agerhøns er der i betydeligt an
tal, og jagtforeningen har skænket Hede
selskabet 7 eksemplarer af den skotske høn
sefugl grouse til udsætning.

Sidst i 1890’erne arbejdede Hedeselskabet 
ved ingeniør Th. Claudi Westh på at få an
lagt en mergelbane, hvorpå der kunne trans
porteres mergel til kultivering af Alheden.

Det lykkedes ikke, men til held for eg
nen førte Statsbanerne et spor gennem om
rådet i 1906, og på dets forløb fik Hedesel
skabet afgørende indflydelse, idet selskabet 
i 1897 blev bedt om en udtalelse gående ud 
på, om jernbanen skulle gå øst eller vest 
om Alheden. „Midt igennem", sagde Clau
di Westh, og det blev linjeføringen for Her- 
ning-Viborgbanen. Der blev givet tilladelse 
til at læsse mergel af langs banen på hver 
mands jord. Alhedens Mergelforsyning for
midlede i løbet af 30 år udkørselen af 1 
mill, mI * 3 mergel fra lejet i Kølsen, hvor fan
ger fra Horsens tugthus læssede den i jern
banevognene.

I 1972 mageskiftede Hedeselskabet og Her
ning kommune arealer. Hedeselskabet af
stod den tidligere Mosestation Pontoppidan 
i Knudmosen og fik i bytte Herning kom
muneplantage.

Hedeselskabet havde ejet mosestykket si
den 1891, da det blev købt ved hjælp af en 
gave på 10.000 kr. fra generalkonsul Hend
rik Pontoppidan i Hamborg. Her gennem
førte Hedeselskabet under Th. Claudi 
Wesths ledelse i 12 år fra 1893 forsøg med 
mosekultivering. Forsøgene faldt heldigt ud, 
men 2 verdenskrige skabte mangel på
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Frederik VIIls møde med københavnske feriebørn i Høgildgård plantage 1908.

brændsel, og en stor tørveproduktion rev 
bogstaveligt taget grundlaget bort under den 
landbrugsmæssige udnyttelse af moserne. 
Mellem 1940 og 1954 blev der gravet 64.000 
tons tørv på Hedeselskabets areal i Knud- 
mosen. Med en askeprocent på 1-2 var tør
vene af høj kvalitet, men ud fra et sælger
synspunkt vejede de for lidt.

Et mindre forsøg med lavmosekultivering 
lod Hedeselskabet udføre på arealer langs 
Herningholm å. Derom fortæller J. Wester- 
gaard i 1907.

Opgaven var kompliceret, idet området, 
der skulle afvandes, lå op til et andet, som 
blev overrislet fra et stemmeværk i åen. 
Ved hjælp af kanalanlæg lykkedes det at få 
vanding og afvanding til at fungere side om 
side. Westergaard anfører, at værdien af 
det afvandede og kultiverede areal 5-doble- 
des efter afvandingen.

Ikke uden grund kaldes Hjortsballehøje for 
Hedeselskabets Mekka, da mange i tidens 
løb har sat hinanden stævne her.

Den 31. juli 1908 ønskede kong Frederik 
VIII og dronning Louise at besøge Hedesel
skabets arbejdsfelt ved Herning, og det bed

ste overblik fik man fra Hjortsballehøje.
Skovrider Chr. Dalgas fortalte majestæ

terne, at man kunne se 80 gårde i den nær
meste omegn, hvor der for 40 år siden kun 
var fem. Han påpegede, at de fattige hede
bønder havde tjent penge i de store omlig
gende plantager og anvendt dem til driften 
af deres ejendomme. Hedeselskabet havde 
vist befolkningen, at der kan udrettes meget 
selv på dårlig jord ved ihærdigt arbejde, og 
folk havde villigt taget ved lære.

Fra højene kørte selskabet til Høgildgård, 
hvor bl.a. feriebørn fra København, som 
boede på Hesselvig Enggård, stod opstillet. 
Kongen spurgte, om der var mælkedrenge 
imellem, og dem var der flere af - også én, 
som bragte mælk til Amalienborg. Det glæ
dede kongen at få sin mælkedreng at se.

Blandt dem, som ville se de kongelige, 
var også en veteran fra 1864. Kongen tak
kede ham for, hvad han havde gjort for 
landet, og lod ceremonimesteren overrække 
ham et „guldtyvekronestykke“, som han 
synlig glad gemte.

Da selskabet senere kørte mod Birkebæk 
skovridergård, passerede det Skallebjerg. 
Formand for Hedeselskabets bestyrelse,
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Søndre Anlæg i Herning 1905 - 4 år senere overdrog Hedeselskabet anlægget til byen. Min
desmærket er for H. Pontoppidan.

kammerherre Liittichau, Tjele, standsede 
vogntoget og bad dronningen om tilladelse 
til at kalde den lyngbevoksede bakke Dron
ning Louises Høj til minde om besøget. 
Dronningen gav sit samtykke, og Danne
brog blev foldet ud på flagstangen på bak
kens top.

Sidst på dagen returnerede de kongelige 
til Herning. På toppen af bakken ved Rind 
plantage blev de modtaget af „et cykletog 
af over 100 hvidklædte unge damer og lige 
så mange unge mænd, alle med Danne
brogsflag i hænderne og med blomstersmyk
kede cykler".

Herning sogneråd var derefter vært ved 
en middag i anlægget, og „den overordent
lig festlige dag sluttede med, at de 100 hvid
klædte cykledamer og de 100 unge mænd 
samt medlemmer af frivilligt drengeforbund 
bragte majestæterne et fakkeltog i anlægget 
ved Pontoppidans Mosestation og senere, 
da majestæterne kørte til jernbanen for at 
overnatte i kongetoget, dannede spalier 
langs vejen".

Hammerum herreds have- og plantnings
forening havde i 1912 bestået i 25 år, og 
det blev fejret med en udflugt til planta
gerne syd for Herning og med afslutning i 
Birkebæk.

Skovrider Chr. Dalgas oplyste, at med

lemmerne i de 25 år havde modtaget 14 
mill, nåletræer, 1 mill, løvtræer, 9000 frugt
træer, 27.000 frugtbuske og havefrø for 
1000 kr. årligt.

I sommeren 1921 havde Herning-egnen be
søg af den 70-årige Peder K. Toksvig, der 
var hjemme efter at have været bosat i 
USA i 16 år. Han var nu New York-bladet 
The Globes specielle korrespondent.

Toksvig havde i 1864 været tjenestedreng 
på Birkebæk, før Hedeselskabet købte ejen
dommen. Hans husbond hed Niels Birke
bæk og dennes ældste søn også Niels. De to 
fik afgørende indflydelse på Toksvigs se
nere livsbane, idet han med deres støtte 
kom på højskole og seminarium.

Besøget i Birkebæk i 1921 har Toksvig 
skildret i en yderst fængslende artikel i He
deselskabets Tidsskrift, hvor han mindes si
ne indholdsrige drengeår på hedegården og 
drager sammenligninger med, hvad han ser, 
da han besøger Chr. Dalgas på Birkebæk 
de mange år efter. - Peder K. Toksvig er 
TV-reporteren Claus Toksvigs bedstefar.

Hernings eneste seværdighed. Således har 
jeg hørt Søndre Anlæg benævnt, skriver tid
ligere skovrider A. F. E. Horneman i Hede
selskabets Tidsskrift i 1949 efter at have be
søgt anlægget. Han var da 81 år og døde
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det følgende år. I 43 år var han i Hedesel
skabets tjeneste, og fra 1895 til 1906 boede 
han i Arnborg og var ansat hos Chr. Dalgas 
i Birkebæk.

I april 1896 blev Horneman anmodet om 
at lede tilplantningen af et anlæg på 12 t.l. 
i Knudmosen. Planen var i detaljer udarbej
det af E. M. Dalgas, et af hans sidste arbej
der, før han døde i 1894. Beplantningen, 
det senere Søndre Anlæg, skænkede Hede
selskabet i 1909 til Herning by.

Som hjælpere havde Horneman fire ele
ver fra Hedeselskabets elevskole i Birkebæk 
og en snes arbejdsmænd fra Herning. De 
tunge pakker med planter måtte åbnes „i 
land“ og planterne bæres til de forskellige 
afdelinger. Det gyngende „hundekød“ kun
ne ikke bære transport med hest og vogn.

Planterne var mest løvtræer, en halv snes 
sorter, samt sitkagran til en gruppe. Sitka- 
erne målte 50 cm i diameter i brysthøjde, 
da Horneman genså dem omkring 1949.

Horneman boede i Herning, mens til
plantningen fandt sted og skriver svært til
freds: „Det var i de dage, da man på et II. 
kl. hotel i Herning kunne få natlogis + en 
solid café complet om morgenen - forme
delst 1 krone. Jeg boede for 2 kr. og 50 øre 
pr. døgn, og da mine diæter var 4 kr. pr. 
døgn, havde jeg altså et betydeligt over- 
skud“.

170 km læhegn 
plantet i Ribe amt

I fjor blev der plantet 170 km 3-rækkede 
løvtræhegn i Ribe amt. De er nu ved at 
præge landskabet, men bliver mere iøjne
faldende, når vi har været gennem amtet 
to gange med plantning, sagde formanden 
for regionsudvalget, gårdejer Holger Vester
ager, Grindsted, ved plantningsmødet den 
8. februar i Varde.

Det fugtige vejr i 1981 gavnede trævæk
sten, men vanskeliggjorde rensningen i heg
nene.

Lodsejernes pris pr. km plantet hegn med 
rensning i 2 år er nu 11.400 kr. Skattemæs
sigt kan 50 pct. afskrives over 3 år. Flere 
kommuner giver tilskud til udtynding af 
hegnene ved at lade det udføre som beskæf
tigelsesarbejde.

Konsulent J. J. Jakobsen, Grindsted, 
fremlagde regnskabet, der viste en behold
ning på 22.487 kr. - For hans store indsats 
for læplantningen fik Jakobsen overrakt 
Fællesudvalgets hædersplatte. - Redaktør 
Søren Ryge sluttede mødet med et fore
drag: Træerne omkring os.

Horneman kunne, når lejlighed opstod, ud
trykke sig i lyriske vendinger, og lad da den 
gamle skovriders ord for godt 30 år siden 
være afslutning på, hvad der i det foregå
ende er gengivet fra Hedeselskabets Tids
skrift om Hedeselskabet og Herning-egnen:

„Ejendommeligt og smukt, og vistnok 
enestående i sin art, ligger Herning Søndre 
Anlæg i den store tørvemose - Knudmosen 
kaldet - omgivet af tørvegrave og tørve
stakke ...

Engang en stille hedesø, derefter i århun
dreder tørvemose, dækket af lyng og pors - 
og nu ligger her et anseligt og smukt lyst
anlæg med mange forskellige træarter, med 
svaner i dam og med talrige bænke til hvile 
for „de gamle“ i solens lys og til mødested 
for „de unge“ under fuldmånens skær eller 
de milde stjerners tegn.“

Konsulent J. J. Jakobsen får hædersplatten 
overrakt af Holger Vesterager.

'\
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Hvorfor dræne marken?

Landmandens 
dispositioner 
hæmmes af en 
vandlidende jord
Dræning sikrer tidlig såning 
og højere udbytter, bedre gød
ningsudnyttelse, færre syg
domsangreb og mere sikker 
høst

Af forsøgschef 
Sv. Elsnab Olesen, 
Hedeselskabet I

I Danmark er afvanding en naturlig ting. 
Den årlige nedbørsmængde er så stor, at af
grøderne højst kan udnytte 60-80 pct. her
af. Resten afstrømmer til havet.

Da mere end 70 pct. af Danmarks areal 
er dyrket, må hovedparten af overskuds
nedbøren passere landbrugsarealer, hvor 
den ofte giver anledning til vandlidende 
jord.

På arealer, hvor jorden er let gennem- 
trængelig for vand, og grundvandstanden er 
lav, er den naturlige afvanding tilstrækkelig 
og dræning overflødig. Er jorden derimod 
vanskelig gennemtrængelig for vand eller 
grundvandstanden høj, er der behov for 
dræning. På mere end halvdelen af Dan
marks landbrugsjord er dræning således en 
selvfølgelig forudsætning for en produktiv 
arealudnyttelse.

Vandlidende jord medfører en række 
dyrkningsproblemer og omkostninger for 
landmanden.

Udbyttet formindskes som følge af: 
sen såning og kort vækstperiode, 
uensartet spiring og vækst, 
tørkefølsom jord i forsommeren, 
utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse, 
dårlig omsætning af planterester, 
dårlig udnyttelse af handelsgødning, 
forstærkede sygdoms- og skadedyrsangreb, 
ødelæggelse af jordstrukturen.

Omkostningerne forøges som følge af: 
besværligt forårsarbejde, 
vanskelig høst på blød bund, 
større tørringsudgifter ved sen kornhøst, 
kemisk behandling af rodukrudt, 
besværlig efterårspløjning.

Hertil kommer begrænsninger i afgrødevalg, 
idet afgrøderne stiller forskellige krav til 
jordens afvandingstilstand.

Tidlig såning og vækst
Vandlidende jord er kold jord. Det betyder, 
at væksten af overvintrede afgrøder begyn
der relativt sent om foråret, hvorved den 
samlede vækstperiode og produktion be
grænses.

På kold jord er forårssåning og fremspi
ring også forsinket. Spiring af frøene for
udsætter passende høj jordtemperatur, der 
for byg er nogle få grader. Ved tidlig såning 
stiger udbyttet af vårsæd, og der nævnes 
merudbytter på indtil 10 hkg pr. ha, hvor 
dræning har muliggjort 10-14 dages tidlige
re såning.

Våd jord opvarmes langsommere om for
året end tør jord, bl.a. fordi en større del 
af solenergien bruges til vandfordampning. 
Våd jord har desuden større varmekapaci
tet, hvilket betyder, at der skal tilføres me
re energi for at opnå en given temperatur
stigning. Samtidig er varmeledningen til dy
bere jordlag større.

I forhold hertil virker tør jord isolerende, 
hvorved temperaturen bliver højere i de 
øverste jordlag, hvor frøene skal spire. 
Tempera turforskellen er højst et par gra
der, men tilstrækkelig til at øge fremspi
ringshastigheden betydeligt.

Forårsarbejdet generes også af spredte 
våde pletter i marken, idet det enten må
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Fe/ af vandet jord fremmer tilberedning af såbedet og sikrer tidlig såning og højere høst
udbytte.

vente til jorden er tjenlig til bearbejdning 
overalt eller må udføres ad flere gange.

Forbedring af afgrødernes vandforsyning 
Vandlidende jord giver normalt anledning 
til, at afgrøderne lider af vandmangel i for
sommeren. Det kan være svært at forstå, 
at bortledning af vand kan forbedre afgrø
dens vandforsyning og mindske jordens tør- 
kefølsomhed.

Forklaringen er, at dræningen muliggør 
en dybere rodudvikling i forårstiden. Der
ved øges det magasin, hvorfra planterne 
kan optage vand i tørkeperioder. Det plan- 
tetilgængelige vand fastholdes i de mellem
store porer i jorden. Vandet i de små porer 
er bundet så hårdt, at planterne ikke kan 
udnytte det, og på velafvandet jord fyldes 
de store porer med luft under vandets af- 
dræning.

Afgrøderne har ingen rodvækst i vand
mættet jord, hvor iltindholdet er så lavt, at 
rødderne ikke kan ånde. Jorden mættes 
med vand, når det ikke kan synke hurtigt

nok ned i undergrunden, og der dannes et 
midlertidigt grundvandsspejl tæt ved jord
overfladen. Vandmættet jord kan også skyl
des et højtliggende, permanent grundvands
spejl.

Såfremt et relativt højt grundvandsspejl 
forbliver i rodzonen gennem hele vækstpe
rioden, er planternes vandforsyning ret ide
el, selv om roddybden måske er ringe. Des
værre sker der normalt det, at det midler
tidige grundvand pludselig forsvinder, og 
det permanente grundvandsspejl synker. 
Med et svagt rodsystem i ringe dybde kan 
rodvæksten da ikke følge med det synkende 
vandspejl, og planterne kommer ofte til at 
lide af vandmangel.

På velafvandet jord er den effektive rod
dybde normalt 50-90 cm for sandjord og 90- 
120 cm for lerjord. Kapaciteten for tilgæn
geligt vand er 60-130 mm på sandjord og 
130-180 mm på lerjord. Ved nedbør skal 
dette magasin opfyldes, inden der sker ned
sivning under roddybden til et eventuelt 
midlertidigt grundvandsspejl eller det per-
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manente grundvand. Først når alle jordens 
porer er vandfyldte, og grundvandsspejlet 
stiger op over drændybde, sker der afstrøm
ning gennem drænene. Dræningen sker så
ledes ved hjælp af tyngdekraften, og der er 
aldrig tale om, at drænene suger vand.

I vintertiden, når jordtemperaturen er 
lav, kan mange afgrøder tåle længere tids 
vandmætning af jorden. Sker denne vand
mætning derimod i sommertiden, og hvis 
den varer mere end nogle få dage, vil plan
ternes rødder lide af iltmangel og evt. rådne 
bort.

Bedre jordstruktur
Kørsel med traktor og markredskaber på 
vandlidende jord ødelægger jordstrukturen. 
Ved sammentrykning af jorden reduceres 
mængden af grovporer, der er nødvendige 
for hurtig afdræning af overskudsnedbør og 
planterøddernes iltforsyning.

Det er velkendt, at de spor, der laves i 
lerjord under en besværlig roehøst, er syn
lige i den efterfølgende afgrøde, og det ta
ger ofte 2-3 år, inden de synlige skader for
svinder.

Ved pløjning af våd jord giver både hjul
slip og hjultryk i furebunden anledning til 
strukturskade under pløjedybde. Struktur-

Hedeselskabets automatiske drængravema
skine nedlægger rør, som pakkes med sav
smuld. Det sker i en majsmark, der ikke 
blev høstet på grund af oversvømmelse.
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skade i undergrunden forbedres meget lang
somt ved naturens hjælp alene, og ofte må 
den strukturskadede jord løsnes ved grub- 
ning. Dræning medvirker til bevaring af en 
god jordstruktur.

Dræning af tæt lerjord med dårlig jord
struktur til drændybde muliggør et dybere 
rodsystem, der i forbindelse med jordens 
udtørring efterhånden forbedrer jordstruk
turen. Det er årsagen til, at drænvirkningen 
på lerjord ofte øges i de første par år efter 
anlæggets udførelse.

I de senere år er størrelsen og vægten af 
landbrugsmaskinerne steget kraftigt. Det 
betyder, at der nu stilles meget store krav 
til jordens bæreevne i hele perioden fra for
årssåningen til efterårspløjningen.

Bedre gødningsudnyttelse 
Velafvandet jord er en forudsætning for op
timal udnyttelse af tilført gødning. Skifte
vis våd og tør jord giver anledning til et 
kvælstoftab til atmosfæren, og et overfla
disk rodsystem har ingen mulighed for op
tagelse af gødning, der ved større nedbørs
mængder vaskes ned under roddybden.

På vandlidende jord hæmmes tillige ned
brydningen af planterester og staldgødning, 
hvis næringsindhold ofte bidrager væsentligt 
til afgrødernes næringsstofforsyning, speci
elt med kvælstof i det tidlige forår.

Ofte kan man på våd jord genfinde uom
sat halm og andre planterester i flere år ef
ter nedpløjningen. Denne nødvendige om
sætning af planterester forudsætter ilttilfør
sel fra atmosfæren. Ved omsætningen frigø
res kuldioxyd, der kan virke som plantegift 
og derfor må afledes til atmosfæren.

Der regnes normalt med, at mindst en 
femtedel af jordens hulrum skal være luft
fyldte for at sikre det fornødne luftskifte. 
På ekstremt vandlidende jord kan der også 
dannes andre stoffer end kuldioxyd, der er 
giftigt for planterødderne.

Færre sygdomsangreb
Det er velkendt, at visse plantesygdomme 
og skadedyr gør særlig skade på vandliden
de jord. Det gælder f.eks. kålbrok og rod
brand. Kornafgrøder, der er svækkede som 
følge af dårlige vækstbetingelser, er mere
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Vandskade på rugmark som følge af mislykket dræning.
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udsat for f.eks. fodsyge- og meldugsangreb 
end normalt.

Mere sikker høst
På vandlidende jord må høsten ofte udsky
des i kortere eller længere tid efter nedbør, 
og i værste tilfælde kan afgrøden gå tabt. 
En udsættelse af kornhøsten vil normalt 
medføre forøgede udgifter til korntørring.

Ved en besværlig roehøst øges som nævnt 
risikoen for strukturskade på jorden, og der 
hænger mere jord ved roerne.

Bedre ukrudtsbekæmpelse 
Under fugtige forhold klarer ukrudtet sig 
bedre end kulturplanterne i konkurrencen 
om lys, vand og næring. I moderne land
brug er det især rodukrudt som kvik, der 
giver de største problemer. Ved sen høst og 
på våd jord er muligheden for opharvning 
og udtørring af udløberne ret begrænsede, 
og der må ofte suppleres med kemisk be
kæmpelse.

På fugtige græsningsarealer trives kultur
græsserne dårligere end den naturlige vege
tation. I mange tilfælde dominerer tuefor
mede planter som f.eks. siv, der er værdiløs.

Friere afgrødevalg
Landmandens dispositionsmuligheder er be
grænset på vandlidende jord, idet afgrøder
ne stiller forskellige krav til jordens afvan
dingstilstand. Det er især et problem ved 
overgang fra alsidigt landbrug til kvægløs 
drift.

I det følgende er der givet en oversigt 
over begrænsningen i afgrødevalg ved for
skellig afvandingstilstand. Det er især af
grøder som lucerne, byg og bederoer, der 
stiller store krav til afvandingstilstanden.

Afvandings- Afgrødevalg
tilstand: begrænset til:

meget dårlig 
dårlig 
middel 
god
meget god

ekstensiv afgræsning
afgræsning
græs, havre
græs, hvede, kålroer
alle landbrugsafgrøder

Dræning
Afvandingstilstanden kan forbedres ved 
hjælp af åbne grøfter eller rørdræn, evt. i 
forbindelse med kunstig afvanding. Hvor 
det er muligt, foretrækkes rørdræn, der ik
ke er til gene for markarbejdet, ikke be
slaglægger jord og normalt kræver mindst 
vedligeholdelse.

Det er vigtigt, at der inden igangsættelse 
af dræning udarbejdes en plan for arbejdet, 
der på grundlag af de aktuelle jordbunds- og 
afstrømningsforhold i detaljer beskriver ar
bejdets udførelse og giver en oversigt over 
de hermed forbundne omkostninger.

Udarbejdelse af dræningsprojekt af en af 
landbrugsministeriet godkendt projekteren
de er under alle omstændigheder et krav, 
når der søges tilskud til dræningsarbejdet.
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Hedeselskabet holder 
dræningskursus
Hedeselskabet holder i januar og februar 
en række kursus i dræning. Deltagerne, i 
alt 120, har alle tilknytning til Landsfor
eningen Danske Maskinstationer.

Kurset er af 3 dages varighed og holdes 
seks gange - fire gange i Jylland og én gang 
henholdsvis på Fyn og Sjælland.

Lærere ved kurserne er Hedeselskabets 
egne ansatte: Konsulent Ole Holst Nielsen, 
Viborg, og ingeniør Herluf Nielsen, Vejle, 
som ses til højre i billedet.

For mange maskinstationer er dræning et 
nyt arbejdsfelt, idet de i mange tilfælde 
overtager et arbejde, som tidligere blev ud
ført af lokale dræningsmestre.

62.000 besøgte AGROMEK
Den internationale landbrugsmesse AGRO
MEK i januar i Herning havde et besøgs
tal på godt 62.000. Det var 1500 færre end 
i fjor.

Adressen på Bumblebee
Adskillige af vore læsere har ønsket at få 
adressen på det firma, som fremstiller det 
„letvægts savværk“, der var omtalt side 18 
i Tidsskriftet nr. 1/1982. Adressen er 
HINDS International, Inc., P.O.Box 4327, 
Portland, Oregon, USA 97208. Telex: 
36-0259.

Mere nuanceret brug 
af fosfor og kali

Resultaterne af det store antal 1-årige mark
forsøg til belysning af økonomien ved an
vendelse af fosfor og kalium underbygger, 
at de mængder af fosfor- og kaliumgødning, 
der gennemsnitlig anvendes i landbruget, 
har været fuldt ud tilstrækkelige til at dæk
ke afgrødernes fosfor- og kaliumbehov trods 
en fortsat øget kvælstofanvendelse.

Selv om der er nogen variation bag gen
nemsnitsresultaterne, viser disse tillige, at 
analyser for fosfor- og kaliumtal giver god 
vejledning for ansættelse af de rette mæng
der af fosfor og kalium. Der vil derfor også 
med fordel kunne gennemføres en mere nu
anceret gødskning efter fosforsyre- og kali
umtallenes niveau, end det i almindelighed 
praktiseres på det enkelte landbrug. 
(Landsforsøgene 1981)

Skovrider
på
Djursland v
Skovrider Ebbe Udsen, der tidligere har 
gjort tjeneste ved Hedeselskabets Skovbrugs
afdeling i Viborg, er forflyttet til skovrider
stillingen ved Djursland plantagedistrikt.

Ebbe Udsen, 46 år, er født i København. 
Han blev forstkandidat i 1960 og var i åre
ne 1962-66 videnskabelig assistent og senere 
kandidatstipendiat på Landbohøjskolen. I 
1966 blev han forstfuldmægtig ved Hedesel
skabets Skovbrugsafdeling i Viborg og i 
1976 udnævnt til skovrider ved afdelingen.
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.PINDSTRUPhaveprogram
- Her er ALLE produkterne som 
anvendes i HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

c i
jÆ

ac SS

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

Galten 
Teglværkfp

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-943029

- så er det drænetid
Vi er leveringsdygtige 
i røde drænrør DS 403 
6 , 5 - 8 - 1 0 - 1 2 , 5 - 1 5  cm 
på engangspaller

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 43 19 43

FYNS il
Il TEGL

se efter mærket når du køber haveredskaber

▲

Zinck
dansk!



VI LØSER ALLE

AFVANDINGS
PROBLEMER
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over Kele 
landet.

• Vi løser alle afvandingsproblemer, en
ten det gælder nyopførte anlæg eller 
reparationer af bestående anlæg

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

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr.

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

• Tilbud på og opførelse af nyanlæg 
overalt med ydelser fra 10 l/sek til 
50001/sek.

YKK GÅRD A/S
5863 FERRITSLEV, FYN TLF, (09) 9813 16

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

UNIMAX
afvandingspumpe

*•••*

P 500 passende til 35 td. Id. 
P 360 passende til 15 td. Id. 
P 300 passende til 1-5 td. Id. 
Yderligere oplysninger & bro
chure fås ved henvendelse til

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-L. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull Driv. (04) 85 12 44

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

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

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



P V C - D R Æ N R Ø R - a l t i d  på lager

rm

%

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

Det gensidige 
Forsikringsselskab

Dansk Plantage
forsikringsforening

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

Årlig præmie Maksimums
pr. ha erstatning

pr. ha
Klasse III: 1,00 kr. 2800,00 kr.
Klasse IV: 1,50 kr. 4200,00 kr.
Klasse V: 3,00 kr. 8400,00 kr.
Klasse VI :4,50 kr. 12600,00 kr.
Klasse VII: 6,00 kr. 16800,00 kr.
Mindste årlige præmie pr. for
sikring: 25,00 kr.

Forsikringsbetingelser og an
meldelsesblanket fås ved hen
vendelse til foreningens kontor,
postboks 110, 8800 Viborg 
Tlf. (06) 62 61 11

Tegn
et
abonnement
på
Hedeselskabets
Tidsskrift

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G Spufing af forurenede dræn
systemer og vandrør foretages 
med højtryksmaskiner.

Henvendelse kan ske til 
Hedeselskabets lokale kontor 
eller til hovedkontoret,
8800 Viborg,
telefon (06) 62 61 11, lokal 246.



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
-din problemløser! sds

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

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

Kongenshus
hotel
byder  gæster  ve lkommen  
med godt  kokken,  
moderne res taurant  og  
hyggel ige  værelser .

Hote l le t  og  heden egner  
s ig  for træf fe l ig t  t i l  
week-end-ophold .

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

Dansk Skovkontor a /s

Forlang venligst 
katalog 1982

Postbox 1 
4700 NÆSTVED 
Telf. (03) 80 01 10

Gita*'®*0'



Afvandings
pumper
FABRIKATION OG SALG AF 
CFN PROPELPUMPER /

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

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

afvandingspumper
• Indhent venligst tilbud

m

c rs

C.F Nielsens 
Maskinfabrik

v Gorm Nielsen 
Grundlagt ,1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

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

umMJEmmmuimm
7500 HOLSTEBRO ■ TLF.07/423133

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK

kun et smut fra Dem

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

Meld flytning til 

Hedeselskabets 

hovedkontor

Sønder-Vissing 8740 Brædstrup. Tlf. (05) 75 40 53

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

Mm mi Wlffi
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE TLF.07-180755-



Postbesørget avis

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

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 
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.

jCCCj Norsk Hydro
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