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HAFNIA
HAANDIHAAND
-helsikring i hverdagen

Tegn abonnement på Hedeselskabets Tidsskrift

HUSK

at melde flytning 

til postvæsenet

L A N D B R U G S R Ø R  spørg
samt specialartikler til markvandingsar.læg

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

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

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

Galten 
Teglværk &

Silkeborgvej 109.8464 Galten. T elef on 06-94 30 29

Gave-idé:

Giv Deres 
bekendte et 
abonnement på 
Hedeselskabets 
Tidsskrift

Importør:
Fa.  R .  K  E  J  L  S  T  R U P
7362 Hampen . Tlf. 05-77 51 16

JOBU kædesave, skov
spil, sikkerhedsudstyr, 
reservedele

IMPORT
SALG . SERVICE

SANDVIK traktorspil, 
med eller uden radio
manøvrering. Det mest 
udbredte og afprøvede 
skovspil på det danske 
marked.
Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinleverandør.



Mange landmænd samler 
alle forsikringer på een police
... hos Aim. Brand

... det er ikke uden grund

Nu kan vi nemlig tilbyde Dem at udvide Deres 
bygningsbrandforsikring til en kombineret landbrugs
forsikring, der dækker det hele.

Brand, storm, hagl, besætning, landbrugsmaskiner, 
privat indbo, ansvar . . .
ja, kort sagt alle skadearter og alle genstande på 
én police.

Den kombinerede landbrugsforsikring dækker Dem 
fuldt og helt, så De kan genopbygge eller nyanskaffe 
uden økonomiske tab.

Og lad os vise Dem, hvad De kan spare ved at samle 
Deres autoforsikringer, ulykkesforsikringer og øvrige 
skadeforsikringer hos Aim. Brand. Det er sikkert 
billigere end De tror.

Tal med vort lokale branddircktorat. Vi er repræsenteret over hele landet — 
også i nærheden af Dem.

DEN
AI MINDET JOE BRANDFORSIKRING
for landbygninger, gensidig, reg.nr. B 150 Al skadeforsikring
AF 1792
Hovedkontor: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby. Tlf. (02) 87 33 22

Det er så nemt:

Alt under et:

De risikerer ikke 
en krone:

Se også på Deres 
øvrige forsikringer:
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A/s zxa.i>ts:k: frøhandel

TRIFOLIUM - SILO
TAASTRUP (02) 99 00 11 . RANDERS (06) 44 72 11

Dansk Skovkontor AU >
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

Diverse Luse-midler 
til Nordmannsgran

Postbox 1 
4700 NÆSTVED Nyt katalog 1979

Telefon 
(03) 80 01 10

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

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

I

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN ...................................................  Poserå 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................  Poser å 400 I
GROV ..............................................  Ballerå520 I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poser å 200 I og 100 I
LØS USORTERET ..........................  vognlæs, min.25-35 m3

FÆRDIGBLANDING 1 ................. Poserå400 I
FÆRDIGBLANDING 2 ................. Poser å 200 I

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



Aquadræn 
Nyt drænfilterrør

AQUADRÆNFILTER er fremstillet af polypropilenfibrer og er en videreudvikling af det kendte kokosfiltér. 
Filteret er ca. 1 cm tykt, og det er pålagt drænrører i et jævnt lag, klar til nedlægning.
Aquadræn rådner ikke og det nedbrydes ikke af de i jorden almindeligt forekommende syrer og baser.

ANVENDELSE: Aquadræn er et volumenfilter, 
som anvendes særlig på lerjord og på klægjord, 
hvor det forhindrer tilslæmning af drænlednin
gen og forøger vandindtaget, idet filteret ligger 
som et vandførende lag omkring hele drænled
ningen.
Aquadrænfilter er også velegnet i grus og sand
jord, da filteret er opbygget af fibre med for 
skellig finhed, hvorved sand og jordrester 
tilbageholdes.

Aquadræn er velegnet alle steder, hvor man 
ønsker en hurtig afvanding f. eks. sportspladser.

O

r

dimension
mm

udv. / indv. ml rulle kg/rulle

diameter/
rulle
cm

bredde/
rulle
cm

50 45 50 200. 12,5 51 89 140 57 60
65 59 50 150 16,5 50 100 160 58 60
80 n 50 100 24,4 49,5 110 140 60 60

100 92 50 31 125 80
125 113 50 45,5 170 60

NYRUP PLASTRØR A/S
4380 Nyrup st. tlf. 03-6031 tiO



NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

RØDE DRÆNROR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg
Telefon (03) 78 20 09

SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNSPLANTER

Flagstænger

I

n| i

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

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

Tegn

abonnement

på

Hedeselskabets

Tidsskrift

Drænror er tegl
Hesselho tegl
isolersten
isoblokke
drænrør

•
Ølfen tegl
blødstrøgne 
facadesten 
røde, mocca 
gellerupsten

Silkeborg tegl
blødstrøgne 
facadesten 
røde, mocca

Skærup tegl
maskin- 
facadesten 
røde. mocca

herregårdsklinker reducerede

Trestrup tegl
maskin- 
lacadesten 
gule glatte 
prægede 
kostede

Teglbeton
fiboblokke
rom'adæk
tegloverliggere

.11
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F nummer 3:
Årsmøde i Ebeltoft 
Kina-udstilling 
Nyt Mors-kontor 
Kolindsund 
Århus-kontoret 
Skovbrug på Djursland 
Blomster i læhegn 
Hvorfor kalke?
I Nepal og Thailand

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

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

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

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.

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

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
I det fugtige forår lod 
det sig let påvise, hvor 
der var behov for dræ
ning. Den skildrede sø i 
marken søgte ejeren at 
„grøfte" bort.

Hedeselskabets
Tidsskrift

Ebeltoft også værtsby 
for årsmøde i 1954
Hedeselskabet har indkaldt sit repræsentantskab til års
møde i Ebeltoft den 7. og 8. juni. En gang tidligere, for 25 
år siden i 1954, var Ebeltoft værtsby for selskabets års
møde.

På årsmødets anden dag var der som sædvanligt udflugt, 
som tog deltagerne til steder på Djursland, hvor Hedesel
skabets virksomhed havde sat sig tydelige spor: Planta
gerne nær Ebeltoft, det afvandede Kolindsund, moserne 
ved Stenvad, hvor ejeren, direktør Johs. la Cour, der da
gen før blev genvalgt til Hedeselskabets repræsentantskab, 
havde arrangeret tipvognstog ud i mosen. Senere viste han 
de kultiverede mosearealer og det imponerende fabriks
kompleks frem. Det sidste punkt på programmet var be
sigtigelse af reguleringsarbejdet i Vejlby-Egå enge.

*
Også dengang var der interesse for markvanding. Pro

prietær Aa. Holm, Eskjær, spurgte under årsmøde-debat
ten, om man ikke kunne bruge mejerispildevandet i van
dingsanlæg i stedet for at lade det gå i rensningsanlæggene. 
Direktør Niels Basse beklagede, at der ikke var skabt til
strækkelig klarhed med hensyn til vandretten.

Formanden for Ebeltoft Landboforening, Aage Ander
sen, takkede Hedeselskabet for dets projektering af byg
ninger på Djursland. - I den skriftlige beretning i Hede
selskabets Tidsskrift nr. 10/1954 understreges selskabets 
byggevirksomhed af et billede, som viser en imponerende 
staldbygning på Sivestedodde i Kolindsund. Endnu to bil
leder har Djursland-motiver: Stærke angreb af sommer
fuglelarven Fyrrens Marvbor i Jørgensens plantage og en 
smuk bestand af douglasgran i Djursland plantage.

*
Af beretningen for 25 år siden fremgår bl. a.:
Hedeselskabet har henledt Landbrugsministeriets op-



mærksomhed pa, at det arlige tab af 
landbrugsjord til andet formål er 10.000 
hektar.

Få store arealer vil i fremtiden kunne 
tages ind til beplantning. Hedeselskabet 
vil derfor koncentrere sig om gamle plan
tagearealer, som efter 15 års urolige for
hold er kommet ud af balance.

Siden 1949 har Hedeselskabet ledet 
reguleringen af præstegårdshaver. Selska
bet var anmodet om at regulere 156 ha
ver og havde udarbejdet planer for 109.

Statens Landvindingsudvalg havde ind

budt Hedeselskabet til møde om, hvilke 
dele af søterritoriet der var egnet til ind
dæmning og tørlægning. Selskabet pe
gede på 93 områder med i alt 148.000 ha, 
hvoraf 117.000 ha var vandareal og 
31.000 ha lavtliggende randareal.

Landbrugsministeriet har anmodet He
deselskabet om at tilplante gamle brun
kulslejer - i 1953 var 32.000 kr. stillet 
til rådighed, og 250.000 planter blev 
plantet. Af et leje tilplantes 10 pct., og 
ved naturlig såning skulle lejerne blive 
»tilsløret “ i løbet af en årrække.

Staldbygningen projekteret af Hedeselskabet på Sivestedodde.

i
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Hedeselskabet 
med i storslået 
Kina-udstilling
Det kom ikke som nogen overraskel
se hos Hedeselskabet, at selskabets 
virksomhed skal indtage en fremtræ
dende plads i en stor dansk udstilling 
i Kina til efteråret, eftersom mange 
kinesiske delegationer, der besøger 
Danmark, også lægger vejen om ad 
Viborg for at høre om plantning af 
læhegn, plantagedrift på tidligere he
destrækninger, markvanding og af
vanding.

Det er dronning Margrethes offi
cielle besøg i Kina i september, som

er årsag til udstillingen. Kineserne 
ønsker ikke, at den skal have et kom
mercielt præg. Og som et hovedele
ment i udstillingen kom da først 
H. C. Andersen - og derefter Enrico 
Dalgas, hvis navn og virke er forbav
sende kendt i Østen. I både Japan og 
Korea er der Dalgas-selskaber.

Arrangør af udstillingen i Kina er 
det danske udenrigsministerium. Det 
økonomiske grundlag er skaffet til 
veje gennem Erhvervenes Eksport
fremme Sekretariat. Udstillingens ar
kitekt er John Hansen, EES. Redak
tør Knud Bidstrup skal levere stof til 
en udstillingsavis, og grafikeren Erik 
Jerichau har ansvaret for den visuelle 
side af udstillingen.

Fra Øster Jølby 
til Nykøbing Mors

Hedeselskabets grundforbedringskontor på 
Mors holdt officielt flyttedag den 23. marts. 
Da indviedes Konsulenthuset i Nykøbing 
M., og bygherrer var Morsø Landbofor
ening, Morsø Husmandskreds, Morsø 
Kvægavlsforening og Hedeselskabet.

Selskabets andel i huset andrager 15 pct. 
Byggeriet er etplans og består af 3 fløje, 
som tilsammen dækker 950 m2 med 100 m2 
kælder. Byggesummen er ca. 1,8 mill. kr.

Hedeselskabet har rådighed over 100 m2, 
som er delt op i en stor tegnestue og 3 min
dre kontorer samt et arkiv og fælleslokaler.

Kontoret, der tidligere var i Øster Jølby, 
har et arbejdsområde, som stort set dækker 
det gamle Thisted amt samt de tre nordlig
ste kommuner i Salling.

■:
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Fra indvielsen af Konsulenthuset. Fra venstre formand for Morsø Landboforening, Peder 
Dal, Jørslev, formand for Morsø Kvægavlsforening, Klaus Dalgaard, Galtrup, formand 
for Morsø Flusmandskreds, Chr. Sunesen, og direktør K. Sandahl Skov, FLedeselskabet.
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Kolindsund — en istidsdannelse
Djursland er delt af en øst-vestgående tunneldal fra Grenå over Kolind til Alling- 
åbro og til Randers fjord. Landhævninger og sænkninger efter sidste istid har for
met landskabet.

Den sidste såkaldte stenaldersænkning bevirkede, at stenalderhavet trængte ind i 
Kolindsund og fik forbindelse til Randers fjord, hvorved det nordligste Djursland 
blev en ø.

Siden hævede landet sig 4-5 m, hvorved Djursland igen blev en landskabelig hel
hed. Senere blev Kolindsunds udmunding mod Kattegat lukket af et system af 
strandvolde, og sundet omdannedes til en 18 km lang og 1-3 km bred indsø, 2 m 
dyb, og med afløb til Kattegat gennem den 4 km lange Gren-å.

Jordbunden i Kolindsund er overvejende saltvandsdynd overlejret af ferskvands
dynd, kaldet henholdsvis blåt og brunt dynd. I den østlige del trænger flere ste
der kalklag op til overfladen. Langs sundets sider er der sandjord.

Der er 23 gårde 
i det indvundne 
Kolindsund
Efter de traditionelle 
genvordigheder, som har fulgt 
100-årig landvinding, er der nu 
stabil landbrugsdrift på den 
gamle søbund

Af distriktschef Vagn Dissing

I 1872 dannedes et aktieselskab med det 
formål at tørlægge Kolindsund på Djurs
land. Rundt om søen blev der anlagt et 
48 km langt landdige og uden for kana
ler, som skulle opsamle vandet fra et 
45.000 ha stort opland og lede det uden 
om sundet til havet.

Den oprindelige plan var at lave en 
dæmning tværs over sundet og kun tør
lægge den vestlige halvdel. Planen blev

opgivet i 1873 og derefter udvidet til at 
omfatte hele Kolindsund.

En pumpestation med dampmaskine 
blev bygget ved Fannerup og i maj 1874 
begyndte udpumpningen. Men hurtigt vi
ste det sig, at den var utilstrækkelig, og i 
1876 blev en pumpestation bygget ved 
Revn. I 1880 var anlægsarbejdet afslut
tet og det 2400 ha store sund tørlagt.

Til de omkringboende lodsejere måtte 
aktieselskabet afstå et 90-120 meter bredt 
bælte, der blev holdt fri for pumpeafgift. 
De resterende 1470 ha blev den første 
tid udlejet til høslet og afgræsning.

Efterhånden begyndte salget af area
lerne, og i 1932 var alt udsolgt. I alt 23 
ejendomme, de såkaldte sundgårde, er 
oprettet i det tørlagte sund.

Staten trådte hjælpende til
I løbet af de første 50 år skete der sæt
ninger i det tørlagte sundområde, som 
bevirkede, at afvandingsdybden mange 
steder blev for ringe. Sætninger i digerne 
og landkanalernes ringe vandføringsevne 
forårsagede digebrud og oversvømmelser. 
Hertil kom for lille pumpekapacitet.
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Ved siden af anlæggets dårlige tilstand 
kom mange lodsejere omkring 1930 ud i 
økonomiske vanskeligheder, og i marts 
1933 meddelte ejerlaget landbrugsmini
steriet, at det ikke så nogen udvej for at 
skaffe midler til pumpernes fortsatte 
drift. Den 11. marts standsede pumperne, 
og vandet begyndte at stige i sundet.

Landbrugsministeriet stillede herefter 
40.000 kr. til rådighed for igen at få 
pumperne i gang, og der blev nedsat et 
udvalg, som afgav en betænkning til sun
dets fortsatte drift. På grundlag heraf 
blev der vedtaget en lov, hvorefter Land
brugsministeriet ydede 450.000 kr. som 
lån og tilskud til forbedring af forhol
dene.

Efter forslag udarbejdet af civilinge
niør Markersen, Rødby, blev der bygget 
nye pumpeanlæg ved Fannerup og Ens- 
lev, og det gamle ved Revn blev nedlagt. 
Hedeselskabet foretog undersøgelser af 
kanaler og digeanlæg, og det resulterede 
i, at digerne blev forstærket og kanalsy
stemet udvidet i årene 1936-39.

Udgifterne til retableringen androg 
500.000 kr., hvoraf ca. 100.000 blev gi
vet som statstilskud, medens resterende 
udgifter blev fordelt på alle interesserede 
lodsejere. Herved blev også ejerne af de 
tidligere bidragsfrie arealer inddraget.

5 gange så meget vand som beregnet
Efterhånden yiste det sig, at der udpum
pedes en vandmængde fra Kolindsund, 
som i forhold til arealets størrelse var 5 
gange større end den naturlige afstrøm
ning. Årsagen var vandindsivning fra 
landkanalerne og det højere liggende ter
ræn. Det viste sig bl. a. som trykvand el
ler store kildevæld, hvoraf Karoline-væl- 
det og Direktør-vældet er de mest kend
te. Især det sidste har givet store proble
mer og bekostninger, da kanalskrånin
gerne med mellemrum skal stabiliseres.

I den sydlige del af sundet, hvor kalk 
i undergrunden ligger højt, er der også

en betydelig indsivning. Landkanalbun- 
den er utæt, og på en strækning er den 
støbt op i beton.

Landbruget i Kolindsund drives stort 
set kvægløst. Store arealer dyrkes med 
byg og vårhvede, og udbyttet er sædvan
ligvis 30-35 fold. Også rapgræs og raps 
indgår i omdriften.
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Sikring af skråningerne ved det berygtede 
Direktørvæld.
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Hensyn skal 
tages når der 
projekteres i 
en storby egn
Hedeselskabets
grundforbedringskontor i Århus 
blev oprettet i 1921

Af distriktschef Vagn Dissing

Det er fortsat en hovedopgave for Hede
selskabets grundforbedringskontor i År
hus at projektere markafvandingsanlæg. 
Men stadig flere opgaver omfatter area
ler med specielle afvandingsproblemer 
som følge af trykvandsforekomster.

Det ejendommelige forhold, at der fra 
vandførende lag i undergrunden presses 
vand op mod jordoverfladen, kræver en 
detaljeret forundersøgelse og anvendelse 
af en speciel afvandingsteknik, der er be

hæftet med en vis usikkerhed og i reglen 
en betydelig ekstraomkostning.

Kontoret har projekteret mange min
dre pumpestationer til afvanding af lav
bundsarealer. På dette område kan der 
nu spores nogen tilbageholdenhed som 
følge af, at Miljøstyrelsen tolker miljø
loven på den måde, at der ikke må afle
des jernholdigt drænvand til vandløbene.

Rensning af drænvandet må anses at 
blive så kostbar, at der selv på jorder 
med god bonitet ikke kan opnås rentabi
litet ved investeringen.

Kontoret er også beskæftiget med en 
række specialopgaver som f. eks. afvan
ding i forbindelse med udvidelse eller 
forlægning af amtsveje, jordbundsunder
søgelser ved anlæg af sportspladser, ved
ligeholdelse af kommunevandløb og 
driftsledelse af landvindingslag.

Vandingsanlæg til flere formål
De tørre somre har skabt interesse for 
vandingsanlæg, og kontoret har ved si
den af anlæg til markvanding udarbejdet 
projekter til andre formål for lodsejere 
på de følgende to lokaliteter.

På den sydlige del af Djursland er jor-

vfc.;
Gravemaskine med ballondæk arbejder i Sortesø.
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//øs/ i Kolindsund 1978 - før regnen satte ind.

den sandet og nedbøren relativ lav. Der
for har dyrkere af pyntegrønts- og jule
træskulturer behov for at stimulere væk
sten med kunstig vanding i tørre perio
der.

Og på Samsø, som også har en beske
den nedbør, er det især frilandsgartnerne, 
der har fattet interesse for kunstig van
ding. Da jorden gennemgående er god 
på øen, behøver gartnerne ikke at ind
vinde store vandmængder, men bruge det 
som en stimulans, hvis en afgrøde efter 
tidlige kartofler skal startes under tørke
forhold.

Stadig flere gartnere ønsker at få ind
lagt vandingsanlæg i drivhuse, bl. a. en 
følge af, at der kan opnås tilskud til faste 
anlæg. - Vanding i drivhuse er mere

kompliceret end markvanding. Sprede- 
systemet, der er delt i sektioner, styres af 
vandingsautomat og magnetventiler, så 
vandingen begynder og forløber efter for
ud bestemte programmer, som kan være 
styret ved indstråling og fordampning. 
Både vandingsautomatik, fødeledninger 
og spredesystemer er tilskudsberettiget, 
hvor de bringes i varig forbindelse med 
ejendommen. Kun til pumpeanlægget er 
der ikke tilskud.

Århus-kontoret har for nylig bistået 
Grenå kommune ved oprettelse af et 
vandingsanlæg på Grenå stadion. Van
det bliver i en 2 km lang ledning pumpet 
til stadion, hvor en ny pumpestation øger 
trykket til vandingsmaskinen, som i et 
træk kan vande 2 fodboldbaner.
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Rekreativt område ved Skanderborg
Efter udbygningen af rensningsanlæg

get for Skanderborg blev den hidtidige 
modtager af byens spildevand, Sortesø, 
efterladt i stærkt forurenet tilstand. Søen 
dækker ca. 25 ha, hvoraf 5 ha er fri 
vandflade og resten rørsump. Kommu
nen nedsatte en gruppe, som skulle kom
me med forslag til retablering af søen. 
Hedeselskabet blev anmodet om bistand, 
og distriktschefen fra Århus deltog i 
gruppemøderne.

Pumpestationen ved Fannerup i Kolind- 
sund.

K■

it
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Gruppen udarbejdede en rapport med 
forslag til søens retablering og til bedre 
rekreativ udnyttelse af sø og omgivelser, 
herunder anlæg af stisystem og udvidelse 
og indpasning af en tilstødende sports
plads.

Første etape af arbejdet omfatter for
lægning af en bæk, som løb midt gennem 
søen, til et forløb gennem rørsumpen i 
søens sydside. Århus-kontoret fører til
syn med arbejdet, som udføres med en 
speciel gravemaskine, udviklet af Brdr. 
Pedersens maskinfabrik i Hammel. Gra
veaggregatet er monteret på en vogn med 
fire store ballondæk, som bevirker, at 
maskinen kan arbejde, mens den flyder 
på vandspejlet.

Fredning af Århus ådal
For nylig blev der rejst fredningspåstand 
for ca. 400 ha i Århus ådal ovenfor Bra
brand sø. Lidt over halvdelen tilhører 
medlemmer af Årslev-Omslev landvin
dingslag. Fredningsplanen rummer bl. a., 
at der ikke må foretages yderligere af
vanding, og at området skal bevares som 
åbent land.

Egnen omkring en storby som Århus, 
der er i hurtig udvikling, bliver i rekrea
tiv henseende prioriteret højt. Her over 
for står lodsejernes interesse i fortsat at 
udnytte og udbygge den afvandingsmu
lighed, der blev skabt ved landvindings
lagets oprettelse og bygning af pumpesta
tion i 1965.

Århus-kontoret har bistået landvin
dingslagets bestyrelse under møderne 
med fredningsmyndighederne, og selv 
om interesserne er modstridende, synes 
der at være grundlag for en ordning, som 
kan tilfredsstille begge parter.

Distriktskontor siden 1921
I 1916 blev der oprettet kontor i Vejle, 
og foruden Vejle amt havde det Skander
borg og Århus amter samt den sydlige 
del af Randers amt som arbejdsområde.
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Arbejdsmængden tiltog og ændrede 
sig fra kultivering af moser til også at 
omfatte dræning af agerjord, og efter an
modning fra Århus Amts landøkonomi
ske Selskab blev der i 1921 oprettet di
striktskontor i Århus, hvis arbejdsom
råde blev Skanderborg og Århus amter 
samt den sydligste del af Randers amt.

Ved siden af de traditionelle projekter 
blev der de første år, efter anmodning 
fra Kirkeministeriet, udarbejdet såkaldte 
præstegårdserklæringer vedrørende af
vanding og kultivering af mose- og eng
arealer under præstegårde.

Århus-kontoret har kun haft 3 ledere: 
J. C. Pedersen 1921-63, V. V. Knudsen 
1963-76 og V. Dissing fra 1976. - I åre
ne 1941-76 var der under distriktet et fi
lialkontor i Rønde.

Jordbund og landvindinger
I distriktets område er jordbundsforhol
dene meget varierede. Den sydlige del 
består af moræneler, som gennemskæres 
af tunneldale med lavmosejord. Fra Kalø 
vig og syd og vest om Randers findes et

smalt bælte med plastisk ler, et materiale, 
der bl. a. bruges til fremstilling af Leca 
isoleringsmateriale. Store dele af Djurs
land består af sand - morænesand eller 
smeltevandssletter. Desuden er der ud
bredte arealer med dynd, hvoraf Kolind- 
sund er det største.

Distriktets arbejde omfatter som 
nævnt overvejende dræningsprojekter. 
Løbende har der været vandløbsarbejder 
og rørlægning af mindre vandløb. Af 
landvindingsprojekter kan nævnes area
ler ved Kysing fjord, Årslev-Ormslev 
enge, Vejlby-Egå enge, Hollandsbjerg- 
Bode-Stenalt enge samt adskillige mindre 
områder.

Tæt befolket egn
Opgaverne, som kontoret i Århus skal 
løse, er præget af dets placering i en tæt 
befolket egn. Det sker tit, at projekterne 
skæres af offentlige veje, kloakledninger, 
vandledninger og kabler, og ofte må der 
ved dimensionering af ledninger tages 
hensyn til bebyggede eller belagte area
ler.

Nyt bestyrelsesmedlem
■■s

Hans Fr. Johansen

Danske Husmandsforeninger valgte med 
virkning fra 1. april 1979 husmand Hans 
Fr. Johansen, Østerhede, Hemmet, som or
ganisationens repræsentant i Hedeselskabets 
bestyrelse, hvor han afløser husmand Sv. 
Knudsen, Overviskum, der i efteråret trak

sig tilbage som formand for De samvirken
de jydske Husmandsforeninger.

Hans Fr. Johansen, der er 55 år, har si
den 1968 været formand for Ringkøbing 
Amts Husmandsforeninger. Han er des
uden medlem af bestyrelserne for hen
holdsvis Danske Husmandsforeninger og De 
samvirkende jydske Husmandsforeninger.

Tildelt Storkorset 
af Dannebrogordenen
Formand for Hedeselskabets bestyrelse, di
rektør A. W. Nielsen, har fået tildelt Stor
korset af Dannebrogordenen.

Direktør A. W. Nielsen fik ordenen over
rakt af dronning Margrethe på Marselis- 
borg, og han er den eneste nulevende indu
strimand, som har modtaget den sjældne 
udmærkelse.
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Skovbrug på Djursland

Naturen sætter 
grænser for at 
træer ikke gror 
ind i himlen
Kæmpegranen fremtidens 
hovedtræart på Djursland

Af skovrider Ib Green

I 1880 - altså for næsten 100 år siden - 
holdt oberstløjtnant E. M. Dalgas på et 
plantningsmøde i Grenå et foredrag, hvor 
han bl. a. omtaler den lave skovprocent 
i Randers amt, nemlig 3 Va pct. svarende 
til 14.310 tdr. Id. Til sammenligning næv
ner han Frederiksborg amt med en skov
procent på 14 3/å pct., landets skovrige
ste amt.

I dag har vi i det gamle Randers amt 
en skovprocent på 12,1 pct., d.v.s. næ
sten en firedobling af skovarealet. Dalgas 
nævner, at der efter 1848 er plantet me
get store arealer på godserne Rugård, 
Katholm og Benzon (det nuværende So
strup), Skærvad og GI. Estrup. Grenå by 
havde i 1880 netop udvidet plantage
arealet til i alt 30 tdr. Id. I 1979, da 
Grenå byråd har overdraget kommunens 
skove til Hedeselskabets detailadmini
stration, er arealet på mere end 400 tdr. 
land.

Dalgas fortsatte sine propagandafrem
stød for plantningssagen, og på møder i 
1881 i Knebel og Feldballe taler han spe
cielt om Mols, hvor der på det tidspunkt 
kun er få og små skove. Han nævner 
Skærsø Skov, Tolløkke ved Ebeltoft, El- 
segårde Skov, Lyngsbækgård Skov og i

Mols Bjerge „enkelte små kratpartier“.
I de forløbne 100 år er der under 

Djursland Plantagedistrikt, som tidligere 
hed 2. plantagedistrikt, blevet anlagt ca. 
9000 ha plantager fordelt på mere end 
300 ejendomme.

Plantagerne på Djursland er nu ovre 
den første spæde barndom og er så småt 
ved at blive til det, vi forstår ved skove. 
Og hvordan skal disse skove så passes? 
Afdøde professor A. Howard Grøn pe
gede ofte i sine forelæsninger på, at man 
i dansk skovbrug ikke gjorde sig ulejlig
hed med at opstille et- driftsformål.

Hedeselskabet administrerer skovejen
domme, der er vidt forskellige, men også 
ejernes forudsætninger og ønsker er så 
varierede, at vi er nødt til i hvert enkelt 
tilfælde at spørge: Hvad vil De med den
ne ejendom? Og når vi har fået svaret, er 
vor opgave at fortælle, i hvilken grad 
disse ønsker kan opfyldes og til hvilken 
pris. Thi naturen sætter jo sine egne

Læplantningen 
på Djursland
I læplantningsmæssig henseende ind
tager Djursland en særstilling, idet en 
meget stor del af arbejdet tidligere 
bestod i etablering af småplantninger. 
I mange år blev der brugt over 1 mill, 
planter om året til disse plantninger, 
der ligger tæt overalt i området.

De egentlige hegnsplantninger ud
gjorde dengang kun en indre del af 
arbejdet. Men de nye regler for læ
plantning, som var en følge af læ
plantningsloven fra 1976, har bevir
ket, at arbejdet er totalt ændret. 
Djursland er nu inddelt i 4 områder, 
hvor der på skift udføres en kollek
tiv plan. I denne vinter arbejdes der 
i Rougsø-Sønderhald og til næste år 
i Nørre-Djurs området. Tilslutningen 
har været særdeles tilfredsstillende, 
således at de budgetterede 50 km 
hegn begge år rigeligt overholdes.
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Landskabspleje ved fåregræsning på fredet hedeareal i Århus plantage.

grænser for, at træerne ikke vokser ind i 
himlen.

Vækstvilkår

Ser man først på jordbunden, da er va
riationerne meget store på Djursland. 
Noget af det magreste, man kan tænke 
sig, har vi på den udvaskede Tirstrup 
Hedeflade, og lige nordøst for Tirstrup 
by har vi, hvad man må betegne som vir
kelig fed lerjord. Men normalt er plan
tagerne anlagt på den dårlige jord.

Nedbøren er en væsentlig faktor for 
trævæksten, og her er Djursland dårligt 
stillet. Mens middelnedbøren for hele 
Danmark er på 639 mm årligt, har vi et 
meget nedbørsfattigt område mod syd - 
de to halvøer Helgenæs og Hasnæs - og 
mod nord omkring Udbyhøj og Hevring 
med en årlig nedbør på 500-550 mm. En 
bræmme på Midtdjursland nord for Ko- 
lindsund har en middelnedbør på 600- 
650 mm, og imellem disse yderpunkter 
ligger et bælte med en nedbør på 550- 
600 mm.

I forbindelse med nedbøren må næv
nes luftfugtigheden, og her er forholdene 
gunstige for trævæksten på nordkysten 
og i Kolindsund, der har høj luftfugtig
hed.

Vindhastighed og -hyppighed influerer 
stærkt på fordampningen, og i forhold til 
det vestlige Jylland ligger de fleste plan
tager og skove på Djursland godt beskyt
tet mod vindens hærgen.

Sen forårsnattefrost kan forekomme på 
Djursland, men de kystnære lokaliteter 
er mindre udsatte.

Træarterne

Vender vi os mod træarterne og deres 
anvendelse på Djursland, kan det være 
af interesse at se, hvad der tidligere er 
skrevet om dette emne i Hedeselskabets 
Tidsskrift.

I 1922 skriver læge Axel Fabricius, 
Randers (senere Feldballe), at han som 
medejer af plantagen Fruerslund efter 
skovrider Svendsens anvisning har an
vendt: Pinus contorta, Murrayana og
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sitkagran i ret stor udstrækning. Han 
fortsætter: „Det ser ud til at disse Naale- 
træer kan trives og vokse ... men én Ting 
er sikkert, og det er, at Skovfyrbevoks
ninger efter Frø, der er avlet af Træer 
her paa Egnen, staar langt bedre og langt 
kraftigere end noget andet Naaletræ ... I 
de Forsøg, Hedeselskabet har anstillet 
paa denne Egn med ca. 10 forskellige 
slags Fyrrefrø, bærer Skramsøfyrren ab
solut Prisen ...“, og han slutter: „Saale- 
des er mine Erfaringer som Lægmand; 
det er jo muligt, at de ikke kan staa for 
en Fagmands Kritik.

Hvis man kun ser på sundhed og til
vækst, og hvis man kun skal bruge træet

til brændsel, så havde Fabricius ret. Og 
det må have været grunden til, at der si
den 1922 næsten udelukkende er plan
tet Skramsø-fyr i plantagerne på Djurs
land.

I dag slås vi med skovfyrbevoksninger, 
hvor hovedparten af stammerne er vinde 
og skæve, så træet må saves op til spån
pladetræ eller i bedste fald til kassetræ, 
mens der er langt mellem tømmerstyk
kerne.

Et nyt forsøg med skovfyr er anlagt i 
Valskov plantage, og forhåbentlig kan vi 
derved finde en proveniens, der giver 
både tilvækst og kvalitet. Selv om skov
fyrren ikke er en hovedtræart på Djurs-

Skovrydning i Mols Bjerge
Med naturfredningsloven af 18. juni 1969, ændret 24. maj 1978, blev de private 
skove over 5 ha som bekendt åbnet for almenhedens færdsel og ophold efter sær
lige regler. Selv om skovejere og forstfolk er indstillet på at behandle de besøgende 
venligt og imødekommende, kan det engang imellem knibe med venligheden, når 
publikum end ikke gør sig den ulejlighed at læse de opsatte skilte om reglerne for 
færdsel og ophold.

Retfærdigvis må det indrømmes, at man heller ikke har gjort det lettere for pub
likum, ved at der gælder forskellige regler i private skove og i skove, der tilhører sta
ten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser.

I Mols Bjerge mærker vi disse konflikter i særlig grad, fordi staten ved Skovsty
relsen har opkøbt arealer som led i etableringen af naturparken Mols Bjerge, et om
råde på i alt ca. 3500 ha, hvoraf staten ejer ca. 550 ha. Hele området skal pålæg
ges særlig fredning, og fredningssagen har pågået siden 1960, hvilket giver anled
ning til megen kritik fra de private lodsejere. Nu nærmer man sig imidlertid af
slutningen for så vidt angår Mols Bjerge Nord, der omfatter ca. 1230 ha fordelt på 
93 lodsejere.

Skovarealet udgør ca. 660 ha, og heraf ønsker fredningsmyndighederne regule
ring eller rydning af ca. 100 ha. Disse ønsker om rydninger f. eks. omkring Agri 
Bavnehøj har opskræmt mange, men man må retfærdigvis erkende, at ikke alle 
plantninger, der er foretaget de sidste hundrede år, er lige smukke set i landskabe
lig sammenhæng. Og de egentlige rydninger vil sikkert ikke overstige 10 pct. af 
skovarealet.

Tiderne skifter, og skovbrugerne må prøve at indstille sig herpå. En hedeskov
bruger skulle tidligere opdyrke og tilplante hederne. I dag skal han også forstå sig 
på at dyrke og bevare lyngen.
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Læplantningskonsulent Svane Thestrup ved ungt kollektivt læhegn på Djursland.

land, vil vi nødig undvære den som en 
stabiliserende træart, der tilmed giver en 
smuk variation i skovbilledet.

1923: Bort med rødgranen

Hovedtræarten i de djurslandske planta
ger har været rødgranen, og herom skri
ver læge Axel Fabricius i artiklen Plant
ningssagen paa Djursland i Hedeselska
bets Tidsskrift nr. 1/1923:

„Med stor Interesse har jeg læst Hedesel
skabets sidste tre Tidsskrifter, og uden i no
gen Maade at ville tage Parti i de Spørgs- 
maal, der ligge Hedeselskabet og Ingeniør 
Foss imellem, saa har det været mig en stor 
Glæde at konstatere, at Tidsskriftet virke
ligt er blevet en hel lærerig og fornøjelig 
Lekture igen! - Det var jo efterhaanden 
blevet saaledes for os Medlemmer, der har 
Interesse for Hedeplantningen, at vi de 9 å 
10 Gange haabløst lod Tidsskriftet vandre 
i Papirkurven! Selvfølgelig tvivler jeg ikke 
om, at alt, hvad der angaar Engkultur, Mer
geltransport o. s. v., rent økonomisk set gi
ver mere i Kassen end Træplantningen, 
men det er nu saadan, at Hedeselskabets

sande Venner blandt det store Publikum vil 
høre noget, ja! meget! om Træer og Træ
ernes Vækst! Selv har jeg været Medejer af 
Plantager i over 20 Aar og har aldrig 
tænkt, at disse skulde give Overskud i min 
Levetid, bare vi endda var fri for de in
fame Skatter; en stakkels Lægmand, som 
jeg, har vanskeligt ved at faa ind i sit Ho
ved, hvorfor jeg skal betale Skatter, og det 
endda store, af Arealer, der til Dato kun 
har givet Udgifter og Underskud!" ...

„Nu kommer jeg til den Sag, der ligger 
mig paa Hjerte:

Mine Plantningsinteresser ligger hoved
sagelig paa Mols i de store Indsande, der 
ligger i og omkring Tirstrup og Feldballe 
Sogne.

Alt, hvad der - praktisk talt - paa den 
Egn indtages til Plantning, er Sand og at
ter Sand og egner sig absolut ikke til Be
plantning med Rødgran, men trods dette 
tilplantes der stadigt - om med eller uden 
Hedeselskabets Tilskud, ved jeg ikke - sto
re Partier med Rødgran og Bjergfyr.

I Juni Maaned dette Aar vilde jeg have 
skrevet til Hedeselskabet herom, men Syg
dom forhindrede mig deri, og Grunden, 
hvorfor jeg skriver, er Tanken om den til-
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syneladende døende ca. 25aarige Rødgran
plantage ved Ørnbjergmølle i Feldballe 
Sogn ...”
„Min Bøn til Hedeselskabet og specielt den
nes Kommitterede er nu denne: i Tidsskrif
tet at fremkomme med en alvorlig Advar
sel mod at plante Rødgran i disse Egne

„Endelig til Slut: Lad Udtalelsen komme 
snart, kort og klart for denne Egn: Bort 
med Rødgranen, plant den enstammede 
Fyr!“ (han mener vistnok skovfyr!)

Fremtidens træ: Kæmpegranen

De sidste fire års tørke på Djursland har 
bevirket, at jeg kan følge Fabricius me
get langt, men næppe så drastisk, at rød
granen totalt bandlyses. På lokaliteter 
med gode læforhold og en ikke for ringe 
jordbund vil det nok være rimeligt at 
plante rødgran, for det er vigtigt i frem
tidens plantager og skove at have en pas
sende variation i træartsvalget, så even
tuelle angreb af svampe, insekter eller 
storme ikke på én og samme tid kan øde
lægge store, sammenhængende skovom
råder.

En træart, som er karakteristisk for 
mange plantager på Djursland, er den 
østrigske fyr. Der findes mange smukke 
bevoksninger, som har overlevet angre
bene af fyrrens knop- og grentørre, Cru- 
menula pinea. En kraftig hugst i de unge 
bevoksninger forhindrer disse angreb.

Østrigsk fyr har specielt i de sidste 7-8 
år givet et helt uventet økonomisk ud
bytte i form af juletræer, som eksporte
res til Tyskland, hvor de amerikanske 
tropper forlangte at få fyrretræer i ste
det for gran. På grund af sit store har
piksindhold er træet meget velegnet til 
havnebyggeri. Det skal bemærkes, at de 
fleste bevoksninger på Djursland efter 
botanikernes mening er iblandet korsi
kansk fyr.

Fremtidens hovedtræart på Djursland 
bliver efter min mening kæmpegranen, 
Abies grandis.

Trods de seneste års tørke har højde
tilvæksten på grandis ikke aftaget bemær
kelsesværdigt i modsætning til rødgran. 
Den kan anvendes på selv ret dårlige bo
niteter. Økonomien styrkes betydeligt ved 
muligheden for hugst af juletræer i kul
turerne, selv om professor Carl Mar: 
Møller (Vore skovtræer og deres dyrk
ning, 1965) skriver: „Til juletræer egner 
arten sig ikke“. Men tiderne og moden 
skifter. Pyntegrønt af grandis kan også 
afsættes, men er dog ikke den helt store 
guldgrube.

Skeptikere har været bange for, at man 
ville få vanskeligheder med afsætning af 
grandis som tømmer på grund af det løse 
ved. Men hedeskovbrugeren kan henvise 
til forstkandidat Knud Dalgas’ undersø
gelser, der populært sagt viser, at gran- 
distømmer fra ringere boniteter har om
trent samme kvalitet som rødgrantømmer 
fra bedre boniteter forudsat samme år
lige diametertilvækst.

Ulemper ved grandisdyrkning er bl. a. 
følsomhed overfor stærk vindpåvirkning, 
idet topskuddet »krøller“, angreb af 
ædelgranens nålefaldssvamp, Rehmiel- 
lopsis abietis, og af toptørre, Phomopsis 
pseudotsugae, ligesom en vistnok fysio- 
gen nålesygdom, der bevirker spredt nå
lefald. Derimod synes den ikke at blive 
angrebet af trametes i større grad.

Douglas granen, Pseudotsuga menziesii 
var. viridis, altså den grønne varietet, sy
nes i plantagerne at følges nogenlunde 
med grandis med hensyn til krav til jord
bund (dog ikke kolde jorde) og nedbør. 
Den har en del fjender og vanskelighe
der i ungdommen: Stormfald, toptørre, 
indsnøringssyge og rodfordærver fore
kommer pletvis i kulturer, endvidere lus 
og sodskimmel. Trods disse ulemper bør 
douglasgranen plantes i større udstræk
ning i plantagerne end hidtil, evt. i ræk
kevis blanding med grandis, som den føl
ger godt med i højdetilvæksten.
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Dødishul i Århus plantage bliver yderligere fremhævet, efter at en bestand af rødgraner 
er afdrevet.

mm

Fremtidens træarter på Djursland
Juletræ- og pyntegrøntarterne spiller na
turligvis en stor økonomisk rolle også på 
Djursland, men dyrkningsvilkårene er 
vanskelige på grund af den lave nedbør. 
Nordmannsgran (Abies nordmanniana) 
og Nobilis (Abies procera) kan dyrkes, 
men vokser langsomt og giver ofte skuf
felser. Omorika (Picea omorika, kaldes 
også serbisk gran eller søjlegran) giver 
ikke mange problemer dyrkningsmæssigt, 
hvis man kan få den rene vare. Desværre 
er det ofte krydsninger, der sælges fra 
planteskolerne.

I en del år var det en glimrende for
retning at sælge omorika på roden i de 
unge kulturer til tyske opkøbere, der gra
vede dem op med klump. Men denne tra
fik er ved at ophøre, og i stedet afsættes 
juletræer og pyntegrønt med antageligt 
økonomisk udbytte.

Af særlig interesse på Djursland er 
Abies concolor, som kan dyrkes uden 
hegning mod vildtet; den tåler det tørre 
klima og er sjældent udsat for skader på

grund af forårsnattefrost. Endelig kan 
man i mindre skala dyrke Weymouthsfyr 
(Pinus strobus) til pyntegrøntklipning. 
Den ynder lidt fugtige lokaliteter, men 
den angribes af blærerust, Cronartium ri- 
bricola, der værtsskifter med ribesarteme.

Skulle jeg til slut give et bud på, hvor
ledes jeg tænker mig fordelingen af træ
arter i de djurslandske plantager i frem
tiden ville jeg sætte følgende omtrentlige 
tal:

Grandis 40 pct., rødgran 10 pct., doug- 
lasgran 10 pct., skovfyr og østrigsk fyr 
10 pct., sitkagran og japansk lærk (eller 
krydsningen Larix eurolepsis) 5 pct., 
Nordmannsgran, nobilis, Abies concolor, 
omorika o. 1. 15 pct. og diverse nåletræer 
og løvtræer 10 pct., idet hovedtræarten 
blandt løvtræerne er eg og fortrinsvis 
vintereg.

Skovbrug og publikums brug af skoven
Skovområderne på Djursland ligger nær 
ved de store byer Århus og Randers, og 
da turismen tilmed prioriteres højt, er det
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ikke mærkeligt, at der let kan opstå kon
flikter mellem skovens folk og jægerne 
på den ene side og de øvrige brugere på 
den anden.

For skovbruget er jagten blevet et øko
nomisk aktiv, idet jagtlejen ofte kan råde 
bod på den tabsgivende træproduktion, 
som i dag desværre omfatter næsten alle 
råtræprodukter bortset fra tømmer o. 1. 
Jægerne, der betaler betydelige beløb for 
jagtretten, har svært ved at forstå, at an
dre sportsudøvere, bl. a. ryttere og orien
teringsløbere, også får adgang til de sam
me skove, måske endda uden at betale 
noget vederlag.

Mange jægere hævder, at orienterings
løb ødelægger jagten, idet de henviser til 
svenske oplysninger om, at vildtet er fun
det omkommet på grund af stress efter 5 
dages løb med 15.000 deltagere. I på
sken i år var der på Mols orienterings
løb med over 1700 deltagere.

Vi ved meget lidt om den reelle skade, 
orienteringsløb volder, og derfor ville det 
være ønskeligt, om der kunne stilles mid

ler til rådighed for Vildtbiologisk Station 
på Kalø til videnskabelige undersøgelser 
af dette problem.

30 timer om året i skoven
En anden og interessant undersøgelse er 
iværksat af Statens forstlige forsøgsvæ
sen: Projekt Skov og Folk, der ledes af 
forstkandidat N. Ehlers Koch.

Et for skovbruget nyttigt resultat af 
denne undersøgelse er, at publikum 
egentlig værdsætter det produktive skov
brug ganske højt som værende smukt el
ler tiltalende at se på.

En sammenligning med andre under
søgelser over befolkningens fritid viser, 
at skovene tiltrækker en betydelig større 
andel af den danske befolkning end bio
grafer, biblioteker, sportspladser, kunst
udstillinger, teatre, voksenundervisning 
og koncertsale. Skovene benyttes des
uden i større tidsmæssigt omfang end 
disse andre fritidstilbud. Middel-danske
ren bruger omkring 30 timer om året i 
skoven.
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De blomstrende 
træer og buske 
i læhegnene
Er der tænkt tilstrækkeligt over, 
om de tillige er værdifulde for 
gavnlige bestøvende insekter

Af dr.phil. Ole Hammer

Tidligere generationers læhegn er ved at 
gå til. I de mere frugtbare agerbrugsom
råder er de stort set fjernede i dette år
hundrede, så landskaberne flere steder 
er foruroligende nøgne, hvilket kræver 
sin betaling ved forøget fordampning. 
Selv i vort klima, med passende regn i 
alle årets måneder, medfører det lidt ned
sat produktion.

Mange af de ryddede hegn var plan
tede i 1600-1700 årene og havde hassel, 
pil og tjørn som de vigtigste elementer. I 
sandjordsområdeme, fortrinsvis de vest
jyske, har man haft mere respekt for læ
ets gavnlige betydning, hvorfor så at sige 
alle det sidste århundredes læhegn står 
endnu; men langtfra alle i tilfredsstillen
de form. Rodfordærver, kreaturer, ma
skiner og ubetænksom beskæring har 
ødelagt meget, og de anvendte nåletræer 
mangler evnen til at regenerere efter me
kaniske skader.

Under den nuværende fornyelse er 
man gået over til så vidt muligt flerræk- 
kede løvtræhegn, hvilket åbner mange 
muligheder, dels i retning af et alsidigt 
artsudvalg, dels i retning af at tjene an
dre formål samtidigt.

De gamle bønder havde brug for 
uhyre mængder af gærdestave, hvorfor 
hassel var vigtig i de levende hegn. I vor

sag vil en alsidig artssammensætning mu
liggøre, at man dels kan gøre hegnene 
smukkere, dels kan gøre dem værdiful
dere for vilde fugle, jagtvildt og bier.

At hensyntagen til bier og humlebier 
er berettiget, vil formentlig ikke overra
ske, da man i mere end en menneske
alder har været klar over, at de er af na
tionaløkonomisk betydning som bestø- 
vere af frø- og frugtafgrøder. Og bestø
vemes behov for beskyttelse og hjælp er 
igennem de senere år stærkt øget ved 
landbrugets meget vellykkede bekæmpel
se af de korsblomstrede ukrudtsplanter i 
vårsædmarkeme. „Agerkål44 spillede en 
stor rolle som leverandør af de store 
kvanta blomsterstøv, som bierne må ind
samle for at kunne opføde de uhyre 
mængder af yngel, der skal udvikles igen
nem forår og forsommer.

Blomstrende træer og buske i læheg
nene vil kunne yde en vis erstatning, om 
der ved udvælgelsen af de arter og typer, 
der har de ønskede lægivende egenska
ber, og som kan klare sig på den pågæl
dende jordbund, tillige tages hensyn til, 
om de blomstrer rigt og helst starter i en 
ung alder, og om de blomstrer i den pe
riode, hvor der er størst behov, hvilket er 
april - maj.

Vor hjemlige flora er ikke særligt rig 
på mulige emner for en sådan plantning, 
og skal man konsekvent holde sig til ar
ter, der har fundet herop af sig selv siden 
istiden, lader det sig ikke gøre tilfreds
stillende. løvrigt er en anselig række af 
de træer og buske, vi tror er „danske44, 
indført af mennesker; nogle for 4000- 
5000 år siden: f. eks. det vilde æble, an
dre inden for de sidste par hundrede år: 
f. eks. ahorn, berberis, druehyld, kastan
je, rugosarose, syren m. fl. Det nordlige 
Amerika såvel som det nordlige Asien 
helt ud til Østasien rummer et væld af 
muligheder, der bør prøves nærmere.

Mange af disse arter findes i videnska
belige plantesamlinger som f. eks. Arbo-
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Syv år gammel Prunus incisa-frøplante i 
karakteristisk rig blomstring foran jævn
aldrende Malus silvestri, hvoraf kun ét ek
semplar af et stort hold viste de første blom
ster som tiårig.

retet i Hørsholm og botaniske haver her 
i landet som i vore nabolande, hvor fag
folk utvivlsomt har set på dem. Men 
næppe nogen har tænkt over, om de til
lige var værdifulde for de gavnlige, be
støvende insekter, hvorfor jeg har følt 
mig forpligtet til at se på problemet. 
Konklusionen blev desværre, at praktisk 
taget ingen af de mest værdifulde findes i 
det nuværende artsudvalg i de nyplan
tede læhegn.

*
Det er sikkert alment kendt, at en del 
planter - som f. eks. fyrrene - lader vin
den føre blomsterstøvet på må og få ud 
i luften for at en uhyre lille del tilfældigt 
kan lande på den samme arts hunblom
ster et andet sted. Naturen har altså ikke 
behov for nogen hjælp fra bier i denne 
sag, men ikke desto mindre ser man

dem ofte svirre ivrigt over raklerne på en 
række „vindbestøvere“ som: hassel, el, 
elm, poppel, birk, bøg, eg m. fl., da de 
nemt og hurtigt kan samle store mæng
der af blomsterstøvet, der er uundværligt 
for yngelproduktionen.

Hos de egentlig insektbestøvede arter 
lokkes bierne til ved en sukkerholdig 
væske, nectar, der er en slags løn for at 
bringe blomsterstøvet fra det ene plante- 
individ til det andet, så krydsbestøvnin
gen kan gennemføres, Denne er uom
gængelig nødvendig hos en del plante
slægter, f. eks. æbler, hvor der ingen 
frugt sættes, om der kun er ét individ in
den for bestøvemes normale flyveradius.

Der er stor forskel på de enkelte ar
ters - og for en del slægters - nectarrig- 
dom, lige som der er stor forskel på de 
blomsterstøvkvanta, de enkelte blomster 
stiller til rådighed. Nogle producerer så 
store kvanta nectar, at en bi ikke formår 
at bære det bort på én gang, om den 
kommer til en fuldt udviklet blomst, der 
ikke har været besøgt kort forinden (f. 
eks. hestekastanje). Nogle producerer 
blomsterstøv fra mange snese støvdra
gere, medens andre kun leverer fra to, 
hvorfor bierne, der er uhyre rationelt 
indstillede, hele tiden vælger og vrager, 
så middelgode forsages, om der er mange 
fremragende blomster åbne. Tilsvarende 
vil middelgode blive stærkt besøgt, om 
der ikke er andet, hvorfor det er svært at 
give en præcis skala for forskellige plan
tearters værdi for bierne.

De fremragende arter (og hybrider) 
findes navnligt inden for pile-, ahorn, ge- 
deblad-, blomme-, æble-, hestekastanje-, 
liguster- og lindefamilien, ligesom der 
findes meget værdifulde inden for ribs-, 
berberis-, ærteblomst-, sølvblad-, vrie- 
torn-, vin- og vedbenfamilien. Små uan
seelige blomster kan være udmærkede 
nectarproducenter som f. eks. tørstetræ, 
Neillia og Cotoneaster, hvorimod adskil
lige store, anseelige blomster helt mang-
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ler nectar som f. eks. gyvel, guldregn, cle
matis og de fleste roser.

Det er heller ikke sjældent, at nogle 
pænt farvede blomster, der er i nært 
slægtskab med fremragende, ikke eller 
næsten ikke søges af bier f. eks. Spiræa, 
pærer, bærmispel og tilsyneladende Aro- 
nia, selv om æble, blomme og japansk 
kvæde, der er i nær familie, søges uhyre 
meget. En del rønne og tjørne søges og
så en del, selv om man ind imellem vil 
være tilbøjelig til at mene, at bierne ikke 
er interesserede. Forklaringen er, at nec- 
tarkirtleme sidder så åbent, at der ikke 
kan hentes nectar midt på dagen i den 
rådende lavere luftfugtighed, hvorimod 
der kan være et ret livligt træk morgen 
og aften - tilsvarende trækket i linde
blomster, hvor lindene kan summe af 
uhyre mængder af bier en stor del af den 
lyse nat.

*

Inden for æble-slægten (Malus), der er 
bedst undersøgt, blev der lidt overra
skende afsløret, at bierne formår at vur
dere ikke blot nectarens sukkerindhold - 
hvor de foretrækker dem med den høje
ste sukkerprocent - men også kvaliteten 
af det indsamlede blomsterstøv. I visse 
kulturæbler og i nogle af »pynteæblerne“ 
blev der påvist en ret anselig nedsættelse 
af den procent af de besøgende, der sam
lede blomsterstøv. Forklaringen var, at 
blomsterstøvet var dårligt udviklet for
mentlig på grund af hybridiseringen og 
den hyppige kromosomfordobling, men 
endnu mere overraskende viste det sig, at 
nogle af Fjernøstens arter slet ikke ud
viklede blomsterstøv. De måtte følgeligt 
udskydes af det sortiment, der kunne an
befales til læhegnsplantningerne.

På endnu et punkt måtte en gruppe 
hidtil anvendte læplanter frarådes, da de 
var endnu mere underlødige end de oven
nævnte. Det drejer sig om hunpilene, 
som der hidtil årligt var blevet plantet ki
lometervis af. Hos pil findes de to køn
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Markering af blomstringsperioderne for en 
række vigtige træer og buske igennem 7 ret 
tidlige forår i NØ.Sjælland.

hver for sig. Hanplanterne giver både 
blomsterstøv og nectar, i store mængder 
endda, medens hunplanterne kun giver 
nectar. Da det er muligt at finde og op
formere hanplanter, bør de selvsagt fore
trækkes.

Vedrørende blomsterrigdom er der og
så uhyre forskel, ligesom der er stor for
skel på det tidspunkt, på hvilket de for
skellige arter opnår den alder, hvorefter 
en rig blomstring er det normale. Som 
eksempel på blomsterrigdommen kan 
nævnes, at 6-årige kræger har 650 blom
ster, tilsvarende Prunus sargentii 4.500, 
Prunus incisa 10.600, Prunus maackii 
16.500, hægen 24.000, og Prunus maha- 
leb 26.000, ja den jævnaldrende, sildige 
hæg nåede op på 190.000 blomster. De, 
med de meget store antal, har små blom
ster i ret tætte blomsterstande, hvorimod 
de to østasiatiske P. incisa og P. sargen
tii har store smukke blomster, omtrent 
som fuglekirsebærs, der er synlige på 
lang afstand. Til sammenligning kan 
nævnes, at Lonicera ledebourii i et 
mandshøjt eksemplar, der aldersmæssigt
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sikkert kan sammenlignes med oven
nævnte blommer, havde 34 blomster, der 
tilmed har 13-14 mm lange, smalle kron- 
rør, altså i meget dårligt forhold til bi
ernes knapt 5 mm lange tunge, og ganske 
uden for konkurrence med de langt 
smukkere og rigere blommer. Spørgsmå
let er så blot, om de to smukke blommer 
klarer sig lige så godt på hedejordene 
som Loniceraen. For P. incisa-frøplanter 
er der meget, der tyder på det.

*

Blomstringsmoden alder indtræder på 
forskellige tidspunkter hos forskellige ar
ter, og er iøvrigt også afhængigt af, om 
det er frøplanter eller podninger eller 
stiklinger. De vegetativt formerede synes 
at have medbragt noget af moderplan
tens alderspræg, så blomstringen indtræ
der hurtigere. Nordens vilde skovæble, 
som fredningsfolkene helst ser plantet i 
stedet for de østasiater, jeg vil foretræk
ke, er et godt eksempel på, at nogle plan
tearter er endog meget længe om at nå 
blomstermoden alder.

Et af Arboretets eksemplarer begynd
te med ganske få blomster i 1970 efter at 
være plantet som vel 2-3 årig i 1957. 
Jeg selv har sat et hundrede stykker i 
1968 og 1970. En begyndte med enkelte 
blomster i 1976. Til og med 1978 var in
gen anden kommet, og træerne er i alle 
tilfælde ti år gamle. Frøplanter af Malus 
sargentii adscendens blomstrer rigt som 
fireårige og Prunus incisa-frøplanter så
gar som tre-årige. I øvrigt er det en illu
sion at tro på de Malus silvestris, man 
kan få her i landet. Alt er bastarderet ef
ter flere hundrede års dyrkning af sød
æbler.

Selve blomstringstidspunktet er af ud
slagsgivende betydning for, om de pågæl
dende træer og buske er af nævneværdig 
betydning for bierne. Koncentrerer man 
sig om de ovennævnte familier, der har 
arter, som bierne gerne søger, kan man 
opstille en idealplan for en plantning, der

teoretisk kan tilbyde bierne noget fra det 
tidlige forår til hen imod midten af juni. 
Man kan nemt fortsætte også efter dette 
tidspunkt, men det tjener ikke noget for
mål, da hvidkløverblomstringen herefter 
udkonkurrerer alt andet.

Omstående figur viser en del vigtige 
planters blomstring igennem forårsmåne
derne på basis af 7 temmelig tidlige for
år tilbage til 1966. Salix (pil) omfatter S. 
caprea, S. dasyclados og en rødpil, me
dens Lonicera omfatter L. xylosteum og 
L. tataricum. Alle søges stærkt af bierne, 
men oftest kan de to første dårligt udnyt
tes, da koldt vejr ofte hindrer, at bierne 
kan flyve ud. Dette udvalg skal supple
res med de store blivende træer som eg 
og måske elm og gerne med endnu et 
par blomstrende småtræer.

Jeg har en Malus sieboldii, der synes 
nemt stiklingformeret, som er meget an
vendelig, hvorimod problemerne med 
fremskaffelse af en anvendelig M. bac- 
cata endnu ikke er løst. Flere af de se
nere på sommeren blomstrende buske 
som syren, Physocarpus, tjørn o. lign. 
kan godt undværes, og erstattes af Malus, 
der blomstrer tidligere, er væsentlig mere 
blomsterrig, smukkere, og tilmed giver 
fuglene i eftersommeren bær, de sætter 
større pris på.

En del af de her omtalte træer og bu
ske har allerede stået en del år under na
turens barske betingelser på skel her i 
NØ Sjælland og i de af Hedeselskabet 
plantede mangerækkede hegn i Midtjyl
land. I en følgende artikel skal jeg op
summere erfaringerne.

300.000 kr. til læplantning
Købmand Sven Hansen og hustru Ina Han
sens Fond i Sorø har for 6. år i træk be
vilget Hedeselskabet 50.000 kr. til plant
ning af 3-rækkede kollektive løvtræhegn i 
egnen nordvest for Holsted, hvor plantning 
tidligere er foretaget med støtte af fondet.
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Der udbringes hvert år over 2 mill, tons jordbrugskalk på landbrugsjorden.

Hvorfor kalke?

Der er 10-26 
tons kalk/ha 
i muldlaget
Beregninger viser, at der med 
afgrøder, drænvand og ved 
anvendelse af sure kvælstof
gødninger fjernes ca. 1 ton 
kalk/ha/år

Af konsulent J. K. Øvig, 
Hedeselskabet

Kalkudvaskning og geologiske forhold
Kalkudvaskning fra jordbunden er under 
danske klimaforhold ganske normal og 
er en del af den forvitring og udvaskning 
af forvitringsprodukter, der til stadighed 
foregår i de øverste jordlag. Forvitrings
produkterne føres fortrinsvis med det 
gennemsivende vand til dræn eller grund
vand og ud i vore vandløb.

Mængden af udvasket kalk bestemmes 
af den gennemsivende vandmængde, der 
igen er afhængig af nedbørsmængde, for
dampning samt jordens gennemtrænge-

lighed for vand. Jo større jordens kalk
indhold er, desto større bliver udvask
ningen.

Danmarks overfladeformer skyldes 
overvejende de moræneaflejringer, der 
foregik under istiderne, og smeltevands
aflejringer afsat under isafsmeltning. Op
rindelig har de fleste istidsaflejringer væ
ret kalkholdige med det største kalkind
hold i de lerholdige aflejringer.

Luftens indhold og især muldlagets 
produktion af kuldioxyd danner med 
regnvand kulsyre, som opløser en del af 
jordens kalkindhold. Den opløste kalk 
føres herefter med det gennemsivende 
vand til dræn eller grundvand og ledes 
bort. Processen kan fortsætte, indtil jord
lagenes kalkindhold er udtømt. På denne 
måde er bl. a. Midt- og Vestjyllands sto
re hedestrækninger opstået, idet kalken 
er udvasket fra de øverste jordlag, som 
derved er blevet så sure, at kun lyng og 
få andre plantearter har kunnet overleve. 
Undersøgelser over sådanne jorders kalk
indhold viser, at det ofte er meget ringe, 
omkring 0,01 pct. kalk i lyngtørven og 
lidt stigende ned gennem jordprofilen.

Den større udvaskning af kalk i jorder 
fra Midt- og Vestjylland skyldes, at de 
geologisk er meget ældre end det øvrige 
land, fordi de lå uden for den sidste is
randslinie, at disse jorder ligger i et ned-
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børsrigt område, og at de overvejende er 
af en lettere beskaffenhed. Derfor er de 
lettere gennemtrængelige for nedsivende 
vand end de mere lerholdige jorder i det 
øvrige land.

Kalkindhold i agerjorder, drænvand og 
afgrøder
Af tabellen fremgår, at lerjorder har 
størst indhold af kalk og de sandede jor
der mindst. Kalkreserverne i almindelig 
agerjord er ikke særlig store og alminde
ligvis mindre end ca. 20 tons pr. ha i de 
øverste jordlag.

Tabel 1. Typiske jordarters indhold af 
kalk i de øverste 25 cm jordlag.

Jordart

Pct.
kalcium-
karbonat,
CaCOa

Tons 
kalcium
karbonat 
CaCC>3, 

pr. ha

Svær lerjord 0,55 18
Lerjord 0,79 26
Sandet lerjord 0,41 14
Sandjord 0,30 10

På 15 lokaliteter, fordelt repræsentativt 
over hele landet, er drænvandet under
søgt for indhold af kalk gennem en 3-års

periode. Der var store udsving i de en
kelte resultater, men i gennemsnit blev 
der med drænvand årligt bortført 320 kg 
kalk som CaCOa pr. ha. (Statens Plante
avlsforsøg. 1068. meddelelse, dec. 1972).

Med afgrøden fjernes der også kalk 
hvert år, og for rodfrugter og kløver
græs er mængden ca. 200 kg kalk pr. ha, 
såfremt hele afgrøden fjernes. I alt er det 
ca. 550 kg kalciumkarbonat, der fjernes 
pr. ha pr. år under normale forhold.

Forsøgsresultater med kalkning 
på forskellige jordtyper

Kalkens virkning beror på, at den er ba
sisk og dermed i stand til at fjerne de 
sure brintioner fra jordkolloiderne og fra 
jordvædsken.

Mange og omfattende forsøg er inden 
for de sidste årtier gennemført med kalk 
og mergel for at finde frem til de forskel
lige jordtypers kalkbehov i relation til 
såvel reaktionstal og gødskning som ud
bytte i forskellige afgrøder. Forsøg med 
forskellig kalkmængde er af Statens For
søg i Plantekultur udført på sandjord 
1922-37 og på lerjord 1933-42.

Overkalkning på almindelig agerjord

Tabel 2. Kalk- og gødningsvirkning i afgravet brunkulsleje.

Jordbundsanalyser 1978______________________  i ________________Kerneudbytte i byq
Ukalket, Rt Ft Kt Mqt Cut 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Gns.

ugødet 3.8 0.7 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukalket, 

gødet 3.5 1.3 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukalket, 
gødet ++; 3.6 2.1 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0
25 t kalk 
ugødet

+ ) ,
5.1 0.4 4.8 1.7 1.1 2.3 5.1 5.0 0.6 1.1 1.2 2.6

25 t kalk 
gødet

+ ) ,
4 . 7 1.8 14.0 2.3 1.8 11.3 11.5 19.6 2.4 12.9 22.9 13.4

25 t kalk 
gødet ++)

+ ) ,
5.0 2.9 14.2 3.5 3.4 30.2 14.0 23.7 5.6 18.0 29.0 20.1

50 t kalk 
ugødet

+ ) ,
6.1 0.5 5.6 0 0 2.3 3.6 5.5 0.6 1.1 1.2 2.4

50 t kalk 
gødet

+ ) ,
6.4 1.6 9.2 0 o 16.8 10.8 19.1 3.7 20.0 31.6 17.0

50 t kalk 
gødet ++)

+ ) ,
6.0 2.8 12.4 0 0 28.2 13.8 22.1 5.4 21.1 30.6 20.2

+TJdstrøet april 1973. ++Tilført 78 P, 5o Mg, lo Cu i 1973
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kan give „mangelsymptomer44 med ned
gang i udbyttet til følge, og mangel på 
kalk i jorden kan forårsage nedgang i ud
byttet indtil misvækst, selv om der gødes, 
hvilket fremgår af vedstående tabel 2 for 
et forsøg i et omgravet brunkulsleje med 
kalkning og gødning.

Ud over de i tabel 2 nævnte kalk- og 
gødningsmængder, som blev tilført ved 
forsøgets anlæg i 1973, er der årligt til
ført NPK-blandingsgødning i normal 
mængde til byg.

Det fremgår af resultaterne, at der ved 
gødskning uden kalk eller ved kalkning 
uden gødskning er misvækst, selv ved et 
reaktionstal på 6.1, og at størst udbytte 
først opnås, hvor der i 1973 blev tilført 
ekstra fosfor, magnesium og kobber ved 
Rt 6,0, mens der også ved et reaktions
tal på 5,0 + ekstra gødet i 1973 er op
nået omtrent samme udbytte. Tilførsel af 
ekstra 25 tons kalk og almindelig gødet 
har øget gennemsnitsudbyttet med godt 
3 hkg kerne pr. ha.

Eksemplet viser, at blot der er tilstræk

kelige mængder nødvendige plantenæ- 
ringsstoffer til stede i jorden, kan der op
nås praktisk taget samme udbytte ved et 
reaktionstal på 5,0 som ved 6,0 på en 
lerblandet sandjord, dvs. at tilstrækkelig 
gødskning kan eliminere kalktrangssymp
tomerne inden for ret vide grænser. - 
Andre forsøg på sandjord kan opvise 
gode resultater ved Rt omkring 5,5, når 
gødningsforholdene er bragt i orden.

På ældre marsk- og klægholdig lav
bundsjord er kalkning et vigtigt redskab 
til pleje af disse jorders frugtbarhed og 
dyrkningsværdi. Der bør opretholdes et 
højt reaktionstal i jorden, og der skal 
være en vis kalkreserve til erstatning for 
udvaskningstabene. Udbytteforøgelsen 
ved kalkning beror både på en bedre 
jordstruktur og et højere pH.

Kalkvirkning og jordens gødningstilstand
Resultater af undersøgelser over kalk
virkning og jordens gødningstilstand er 
vist i tabel 3.

Af resultaterne fremgår, at tilførsel af 4 
tons kalk pr. ha har givet større merud-

Tabel 3. Kalkvirkningen og jordens gødningstilstand.

Opdeling efter jordanalyser 
Fosforsyretal Kaliumtal

under 6 h og derover under 10 10 og derover Alle forsog

Antal forstig ....................... 22 15 19 18 37
Udbytte og merudbvtte i byg, hkg kærne pr. ha

Ukalket ................................... ........  38.4 44.3 39.5 42.1 40.8
2 t kulsur kalk ...................... ..........  0.8 0.5 1.0 0.4 0.7
4 t kulsur kalk ....................... ..........  1.5 0.5 1.4 0.9 1.1
8 t kulsur kalk ....................... .......... 1.1 0.1 1.3 0.0 0.7

Udbytte og merudbytte i bederoer, a. e. pr. ha

Ukalket ................................... ........  95.0 106.0 99.9 99.2 99.5
2 t kulsur kalk ....................... .......... 3.7 3.6 4.1 3.2 3.6
4 t kulsur kalk ....................... ..........  6.5 4.9 6.0 5.7 5.8
8 t kulsur kalk ....................... ..........  6.3 5.4 6.2 5.7 6.0

Fællesberetningen, 321-1966
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Mergelgravning ved Damholt.

bytte i byg ved fosforsyretal under 6 og 
kaliumtal under 10 end ved højere gød
ningstal og større kalkmængde, men at 
merudbyttet er opnået på et udbytteni
veau, der er lavere, end hvor gødnings
tallene er over henholdsvis 6 og 10.

I bederoer har udbytteniveauet været 
lavere ved fosforsyretal under 6 end 
over, mens udbytteniveauet ved kalium
tal under og over 10 har været omtrent 
ens. 4 tons kalk pr. ha har virket bedst 
ved fosforsyretal under 6, og 8 tons kalk 
har været bedst ved kaliumtal under 10. 
Resultaterne viser, at den stærkere gødsk
ning med fosfor og kalium kan tilsløre 
kalkmangel i byg og stærkere gødskning 
med fosfor kalkmangel i bederoer.

Kalk og kvælstof

Fra en spæd begyndelse først i 50’erne 
er brugen af sure kvælstofholdige gødnin

ger gået kraftigt frem både i form af 
NPK-gødninger, især som flydende am
moniak, som oftest har været billigst i 
indkøb og arbejdsbesparende i anven
delse.

Efter udbringelse eller nedfældning tæ
rer alle sure kvælstofgødninger på jor
dens kalkbeholdning til neutralisation ef
ter skemaet:

2 NHa + CaCCb + 4 O2 = 
Ca(N03)2 + 3 H2O + CO2

Forudsat at nitratdannelsen er tilende
bragt, vil der medgå 3,60 kg kulsur kalk 
(CaC03) for hvert kg kvælstof (N), der 
er tilført muldlaget.

Nyere undersøgelser tyder på, at en 
væsentlig mængde af tilført kvælstof „ta- 
bes“ fra jorderne uden forbrug af en æk
vivalent basemængde i kalk.

En fastliggende serie på 21 forsøg gen
nem en 10-årig periode gennemført af 
Landbo- og Husmandsforeninger er net
op afsluttet med afprøvning af kvælstof- 
gødningernes langtidsvirkning, herunder 
disse gødningers indflydelse på jordens 
reaktionstal.

Forsøgene viser, at anvendelse af am- 
moniumholdige kalkforbrugende gødnin
ger såsom flydende ammoniak, NPK- 
gødninger, urea samt kalkammonsalpe- 
ter, påvirker jordens reaktionstal i nega
tiv retning, men ikke i et omfang, der har 
forringet disse gødningers virkning i for
hold til kalksalpeter.

Gennem de fleste år har flydende am
moniak, der nedfældes, givet 1,0-1,5 hkg 
kerne mere pr. ha end de faste kvælstof
gødninger, der ikke nedfældes. Også i 
rodfrugt har flydende ammoniak været 
de øvrige kvælstofgødninger overlegen, 
trods en nedgang i reaktionstallet på 0,3 
enheder i forhold til kalksalpeter. Ned-
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gangen i reaktionstallet på 0,3 enheder 
svarer til et forbrug af ca. 3 tons kalk pr. 
ha for en lerjord.

Plantenæringsstoffernes tilgængelighed

De for planterne nødvendige næringsstof
fers tilgængelighed afhænger bl. a. af 
jordvædskens reaktionstal som vist i ne
denstående figur.

Sammenfattende viser figuren, at næ
ringsstoffernes tilgængelighed gennemgå
ende er størst ved reaktionstal mellem 6 
og 7,5 med undtagelse af jern og man
gan.

Ved fortsat brug af sure kvælstofgød
ninger må det forudses, at der sker en 
sænkning af jordens reaktionstal. Denne 
sænkning vil være størst på jorder med et 
lavt indhold af humus og ler, dvs. sand
jorder, hvor samtidig også jordens kalk
indhold oftest er mindst, da reaktions
tallet påvirkes mere på en sandjord end 
på en lerjord af den mængde kalk, som

NÆRINGSSTOFFERNES TILGÆNGELIGHED
Reaktionstal

To T 5X) T Ti 6^i T Ts T

e Fosfo

2 Kalium

S Svovl

22 Magnesium z

Mangan

2 Bo

Båndenes bredde viser næringsstoffernes tilgængelighed. Hvor båndet 
er bredest, findes det reaktionsområde, hvor planterne lettest optager 
næringsstoffet.

11111111

■

ATV
Hedeselskabets konsulent udtager prøver til 
analysering i et kalkleje.

medgår ved neutralisationsprocesserne af 
en bestemt mængde kvælstof.

En sænkning af jordens reaktion er 
med til at opretholde og måske forøge 
muldlagets naturlige humusindhold mere, 
end tilfældet er ved en højere reaktion, 
og især hvor der ensidigt anvendes kunst
gødning til korn- og rodfrugtafgrøder.

Det er af stor betydning at bevare hu
musindholdet i lerfattige sandjorder, da 
dens „bæreevne^ for næringsstoffer er 2- 
4 gange større end lerets. Hvor langt re
aktionstallet kan tåle at sænkes, vil af
hænge af afgrøden og af jordens humus- 
og lerindhold.

Undersøgelser over Rt-tolerancer for 
forskellige jordtyper i forbindelse med 
varierende gødningstilførsel bør undersø
ges ved langvarige forsøg på tilsvarende 
jordtyper, som den for nylig foretagne 
jordklassificeringsundersøgelse omfatter, 
så resultaterne heraf, efterhånden som de 
foreligger, kan indgå i dette jordarkiv.
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Indtil der foreligger sådanne resultater, 
bør man være opmærksom på eventuel 
udbyttenedgang, hvor der gennem mange 
år ensidigt er anvendt sure kvælstofgød
ninger på jorder i god gødningskraft uden 
at vedligeholde jordens reaktion med til
førsel af kalk.

Reaktionstal

Reaktionstallet Rt er et mål for en jords 
surhedsgrad. Ved Rt 7 har jorden neu
tral reaktion. Ved Rt under 7 går den i 
sur retning, og ved Rt over 7 går den i 
basisk retning. Lerjorder kræver højere 
Rt end sand- og humus jorder.

Ved kalkning er der hidtil tilstræbt føl
gende reaktionstal for forskellige danske 
jordtyper:

Lerjord
Lerblandet sandjord 
Sandjord
Humusrig sandjord 
Humus jord

6,8 og højere 
6,0-7,1 
6,0-7,1 
6,2 - 6,7 
5,0 - 6,2

Tilførsel af 5 tons kulsur kalk pr. ha vil 
hæve reaktionstallet med ca. 0,5 enhed 
på lerjord, ca. 0,7 enhed på lerblandet 
sandjord og humusjord og ca. 1,0 på 
sandjord.

To fra Hedeselskabet 
i Nepal og Thailand

Den 3. april afsluttede civilingeniør M. 
Høst-Madsen og afdelingsleder S. Stisen et 
4 ugers ophold i Nepal. De har sammen 
med kontorchef Arne Nielsen fra DLG væ
ret udsendt af United Nations Capital De
velopment Fund for at evaluere 2 vandings
projekter og et vejprojekt i forbindelse med 
et bomulds-udviklingsprojekt.

Besigtigelsen af projekterne, der lå i van
skeligt tilgængelige egne, blev foretaget med 
bistand af United Nations eget fly.

Der blev under besøget foretaget ændrin
ger i alle tre projekter, men det skete med 
fuld tilslutning fra de lokale myndigheder.

Under hjemrejsen fra Nepal besøgte M. 
Høst-Madsen og S. Stisen byen Bangkok i 
Thailand for efter anmodning fra et lokalt 
firma at drøfte muligheder for fremtidig 
deltagelse i landbrugsprojekter. Der blev i 
den anledning aflagt besøg i Ministry of Ir
rigation og samtidig besøgtes S. Elsnab Ole
sen på Asian Institute of Tecknology. Elsnab 
Olesen, der var chef for Hedeselskabets 
Forsøgsvirksomhed, fik 1. januar orlov for 
i en 2-årig periode at varetage en stilling 
som professor ved det nævnte institut.

Hedebrugets årsmøde 
holdes den 28. juli
Hedebruget har holdt bestyrelsesmøde på 
Kongenshus hotel, hvor det blev vedtaget, 
at årsmødet skal holdes lørdag den 28. juli 
i Kongenshus, og Hedebrugets sekretær 
konsulent J. J. Jakobsen, Grindsted, vil da 
tale om En konsulents erindringer om land
brugets udvikling.

Bestyrelsen drøftede, om de 10.000 kr., 
som Hedebruget har bevilget til indhugning 
af navne i Kongenshus Mindepark, er til
strækkeligt, da det koster ca. 1000 kr. at få 
et navn indhugget.

V. Thorlund, Ølgod, fik for tilplantning 
af to mergelgrave tildelt 1000 kr. Det er 
første gang, Hedebruget uddeler af sine 
midler til miljøplantning.

Drøftelse af den 
kollektive læplantning
Hedeselskabet og Fællesudvalget for Læ
plantning har holdt møde med amtsfred
ningskontorerne i Jylland for at drøfte ar
bejdsgangen omkring godkendelse af de kol
lektive læplantningsplaner. - Mødet fik et 
positivt forløb, og der er nedsat et udvalg, 
der skal forsøge at koordinere forslag, så 
der kan ske en fælles henvendelse til Land
brugs- og Miljøministeriet.
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Nedsatte
bogpriser
Der er foretaget en kraftig prisnedsættelse på de to bøger, som skildrer Hedeselska
bets historie 1866-1966.

Det indvundne
Danmark kr. 43,00
Hedeselskabets historie 1866-1914 af Fridlev Skrubbeltrang.

Hedesagen under 
forvandling
Hedeselskabets historie 1914-1966 af Erik Helmer Pedersen.

kr. 49,00
(Indb. 70,00 kr.)

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

Hos Hedeselskab kan også fås to andre bøger, som i emne er beslægtet med de 
førstnævnte.

E. M. Dalgas kr. 32,75
af Harald Skodshøj. 228 sider, illustreret.

Hedens opdyrkning 
i Danmark kr. 34,50
444 sider, 250 illustrationer, heraf 70 helsider.
Bogen er udgivet af Det danske Hedeselskab ved oprettelsen af Kongenshus Minde
park for hedens opdyrkere.



Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier 

i Jylland og på Øerne. 
Henvendelse til skovfoged E. Horn og 

skovfoged Vagn Søborg Larsen, 
Viborg, telefon (06) 62 61 11.

Valg til DANSK PLANTAGEFORSIKRINGSFORENINGS 
repræsentantskab

Den 1. oktober 1979 skal der ifølge forsikringsforeningens vedtægter finde valg 
sted til repræsentantskabet i følgende tidligere amtsrådskredse:

Thisted:
Vejle:
Åbenrå:
Ribe:
Holbæk:
Svendborg:

Nuværende repræsentant
Proprietær Bertel Overgaard, Outrup, Nykøbing Mors 
Vakant
Gårdejer Viggo Alexandersen, 0. Sottrup, Sønderborg
Vakant
Vakant
Vakant

Forslag til valg, der må være fremsat af mindst 25 medlemmer, der tilsammen re
præsenterer mindst 200 ha forsikret areal, skal være indsendt til foreningens kon
tor i Viborg (Dansk Plantageforsikringsforening, Postboks 110, 8800 Viborg) inden 
1. juni 1979.
Genvalg kan finde sted.

Meddelelse om de indkomne forslag vil blive givet i Hedeselskabets Tidsskrift for 
juli måned.

SØREN GROSEN 
direktør



Husqvarna
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Naturligvis vælger professionelle skovarbej
dere HUSQVARNA - fordi den er det perfekte 
værktøj - men den øgede sikkerhed tæller nu 
også stærkt hos de knap så rutinerede...!
Der findes Husqvarna modeller til ethvert behov, både for professio
nelle og alle andre. Husqvarna motorsave er udstyret med en paten
teret kædebremse, som stopper »kastet« automatisk (såfremt saven 
slår op) på 0,05 sekund, hvor almindelige save først standser ved 0,12 
sek.

Husqvarna har: sikkerhedshåndtag 
m. aut. kædebremse. - el-opvarmet 
håndtag på flere modeller - vibra
tionsdæmpet udf 
- lav vægt, smal «
Udførelse - lyd- ^ usqvarna
dæmpet.
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FLYMOA/S Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby.

brochure og 
forhandleroplysning 
(02) 87 75 77




