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PINDSTRUP
haveprogram

- Her er ALLE produkterne som 
on vendes i HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUC A/S

&c >

0

I

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

Galten 
Teglværk ❖

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-943029

Skovredskaber 
- bare bedre...

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

_ Skov- og 
JOBUApS Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 772604

PLOVE GRUBBERE 
STENOPTRÆKKERE

DANSKE
KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

Plovfabrikken BOVLUND A/s
Bovlundbjergvej 22 • 6535 Branderup J. ■ Telefon 04-83 52 33



Prima DANSKE lerrør
Vi er igen leveringsdygtige 
i drænrør 
fra Ejby Teglværk
6.5 cm - 8 cm - 10 cm -
12.5 cm - 15 cm 
pakket på éngangspaller 
91 xgi cm

Grønnemose • 5560 Årup 
Telefon (09) 4319 43

FYNS II
Il TEGL

Handelsgartner Viggo Stabelis legat for værdige og 
trængende forstmænd i Jylland
To portioner å 2000 kr.
af legatet
kan uddeles i 1981

Ansøgninger bilagt oplysninger om indtægts- og formue
forhold fremsendes inden udgangen af august måned til 
legatbestyrelsen på adressen: Hedeselskabet, Postboks 
110, 8800 Viborg. Legatbestyrelsen

H E D E S E L S K A B E T S  L A B O R A T O R I U M
Klostermarken . 8800 Viborg . Telefon (06) 62 6111

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

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

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

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo

ratorium for Viborg amt.



Hedeselskabet tilbyder:

VELPAR
- et nyt og meget effektivt ukrudtsmiddel.

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

Det Danske Hedeselskab
Skovbrugsafdelingens Handelsvirksomhed

Postboks 1 1 0 - V i b o r g  - Tit. (06) 62 61 11, lok. 206-259

BRAGEET
MtWItOlt

PVC drænrør

PVC drænrør special med 
dobbelt vandindtag

PVC kloakrør
PEL trykrør

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

- en bedre rørforbindelse

85 BRAGE
PLAST AKTIESELSKAB
Hovedkontor: Jens Juulsvej 18, 8260 Viby J., 06-282600 
Sjællandsafdeling: Frejasvej 12,4100 Ringsted,03-61 8600
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Hedeselskabets
Tidsskrift
Dræningslaug 
i lighed med 
læplantningslaug?
Det er på en dyster baggrund, Hedeselskabet holder sit 
årsmøde. Vor største klient - det danske landbrug - har 
det dårligt. Tvunget af barske økonomiske vilkår og i et 
forsøg på at overleve krisen må mange, navnlig blandt de 
unge og yngre landmænd, ved den yderste sparsommelig
hed søge at nedbringe udgifterne, sagde direktør K. San- 
dahl Skov i sin kommentar til årsberetningen ved Hede
selskabets repræsentantskabsmøde den 18. maj i Viborg.

Det betyder, at også sunde og rentable investeringer, så 
vidt det overhovedet er muligt, må udsættes til bedre tider.

Vi kunne derfor forvente en nedgang i den samlede ak
tivitet inden for grundforbedringen, men det har ikke væ
ret tilfældet. Anlægsarbejdet har været af nogenlunde sam
me omfang som i det foregående år.

Forklaringen herpå skal alene søges i det forhold, at vi 
i de senere år og navnlig i 1980 i perioder har fået så store 
nedbørsmængder, at driftsomkostningerne er steget, og 
planteproduktionen faldet.

Der kan ganske enkelt ikke drives rentabelt jordbrug 
på kolde og våde arealer, og derfor kan det være nødven
digt, trods store omkostninger og stram økonomi, at brin
ge jorden i dyrkningssikker stand.

Mellem halvdelen og en trediedel af den allerede afvan
dede kulturjord har behov for en omdræning, hvis der skal 
drives et rationelt og højtproducerende jordbrug her i lan
det.

Med rimelig sikkerhed kan vi regne med, at det vil koste 
omkring 5000 millioner kr. at forny de dræningsanlæg, der 
ikke fungerer tilstrækkelig godt. Foran os ligger der altså 
en stor opgave, der kræver en enorm investering.

Der er derfor i alle kredse en stor interesse for at finde 
frem til metoder og materialer, der kan billiggøre dræ-



ningsarbejdet, men naturligvis forudsat, 
at anlæggets kvalitet ikke forringes.

Efter 10 års forsøgsarbejde med den 
gravefri dræningsmetode kan vi med ri
melig sikkerhed, men på grundlag af en 
ret omfattende jordbundsundersøgelse, 
fastslå, hvor metoden er anvendelig.

Det må forventes, at metoden yderli
gere vil brede sig i de kommende år. Det 
vil betyde, at vi står over for en ny tek
nisk fase i dette arbejde.

Situationen rejser det spørgsmål, om 
vi ikke skulle forsøge at danne drænings- 
laug, som vi har læplantningslaug. En ra
tionel tilrettelæggelse af arbejdet vil med
føre store besparelser.

Det var ikke blot de økonomiske vilkår, 
der gik jordbruget imod i 1980. Vi blev 
hjemsøgt af næsten alle de skader, et 
ugunstigt vejrlig kan afstedkomme i dette 
land.

Stormflod og digebrud, muld- og sand
fygning, nattefrost, tørke, oversvømmel
se og stormflod og det alt sammen i stort 
og rigeligt mål.

Klimaet kan vi endnu ikke lave meget 
om på, men vi kan nedsætte, i nogle til
fælde hindre, skadevirkningerne. Og det 
er netop ETedeselskabets hovedopgave 
som teknisk rådgiver at dæmme op mod 
et ugunstigt klima.

Digeforstærkning, læplantning, kunstig 
vanding, afvanding, dræning og skov
plantning er opgaver, vi kan være med til 
at løse.

*

Plantager og læhegn nød godt af den ri
gelige nedbør. I det hele taget var 1980 
et opmuntrende år for skovbruget med 
stigende priser og god afsætning.

Skovbrugsafdelingen havde et meget 
travlt år som følge af navnlig pæne pri
ser og gode afsætningsforhold på skov
træeffekter. Det var et glædeligt lyspunkt 
efter næsten 20 trængselsår.

I 1979 begyndte priserne at stige og 
udviklingen fortsatte gennem 1980 med 
prisstigninger på i gennemsnit 20 pct. i 
forhold til det foregående år.

I de sidste dage af december blev en 
del plantager nord for Herning-Silkeborg 
ramt af et betydeligt stormfald. Ved års
skiftet var der nogen bekymring for af
sætningen, fordi der på samme tid spore
des nogen afmatning i efterspørgselen. 
Men stort set er det lykkedes at få træet 
afsat i de første måneder af 1981.

Vort selskab havde som sagt fuldt op 
at gøre i 1980. Vi kan derfor igen med
dele, at vi kan se tilbage på et godt og 
aktivt år med stigende beskæftigelse og 
en omsætningsfremgang på mere end 16 
pct.

Vi er nu allerede et godt stykke inde i 
det nye regnskabsår, og vi kan foreløbigt 
konstatere, at det tegner til at blive et 
godt år for os.

Regeringen har forelagt og fået god
kendt nye love inden for vore fagområ
der, som lægger arbejdet i mere faste 
rammer og formentlig vil befordre en ak
tivitetsudvidelse.

Redaktionen beder Hedeselskabets 

medlemmer undskylde forsinkelsen 

af dette og et følgende tidsskrift- 

nummer. Den skyldes konflikten på 

det grafiske arbejdsmarked.

*

Beretningen om Hedeselskabets 

planteskoler og laboratorium brin

ges i et følgende nummer af Hede

selskabets Tidsskrift.
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Første gang 
Hedeselskabet 
holdt årsmøde 
i egen bygning

Næste årsmøde holdes 
i Hjørring

Den 18. maj holdt Hedeselskabet års
møde i Viborg, og for første gang kunne 
selskabet takket være den nye bygning 
på Klostermarken afvikle mødet i egne 
lokaler.

Det var det 115. årsmøde, og 23 gange 
tidligere har det været henlagt til Viborg.

Da direktør A. W. Nielsen i november 
1980 på grund af sygdom nedlagde sit 
hverv som formand for Hedeselskabets 
bestyrelse, bad bestyrelsen repræsentant
skabets næstformand, fhv. økonomimini
ster Anders Andersen, om at indtræde 
som fungerende formand indtil årsmødet 
den 18. maj. Anders Andersen blev da 
nyvalgt til bestyrelsen, der konstituerede 
sig med ham som formand.

Nyvalgt til repræsentantskabet blev 
tidligere finansminister Knud Heinesen, 
som senere nyvalgtes til bestyrelsen, hvor 
en plads var ledig, efter at folketings
mand Bjørn Westh udtrådte, da han blev 
udnævnt til landbrugsminister.

Som ny næstformand for repræsentant
skabet valgtes hofjægermester, godsejer 
Oluf von Lowzow. Kammerherre, hofjæ
germester, godsejer Chr. Mourier-Peter- 
sen genvalgtes som formand for repræ
sentantskabet.

Ved årsmødet blev direktør A. W. 
Nielsen hyldet for sin indsats for Det

danske Hedeselskab og udnævnt til æres
medlem.

Repræsentantskabet vedtog, at næste 
årsmøde skal holdes i Hjørring.

Årsberetningen blev aflagt af direktør 
K. Sandahl Skov, og et uddrag heraf brin
ges særskilt. Mødet blev ledet af repræ
sentantskabets formand, godsejer Chr. 
Mourier-Petersen.

Indlæg i forbindelse med beretningen 
indledtes af medlem af bestyrelsen, skov
arbejder Otto Christensen, Karup, som 
ankede over, at det nye indslag i skoven 
med selvhuggere har taget et så kraftigt 
omfang, at det er blevet til regulær skov
ning, og at det kan føre til fyring af 
skovarbejdere. Selvhugst burde begræn
ses til sankning.

Chr. Mourier-Petersen mente ikke, at 
selvhuggere gik skovarbejderne i bedene, 
når der var tale om udtynding af løvtræ.

Gårdejer Sigfred Buhi, Fredericia, 
bragte drøftelserne om sammenlægning 
af Småskovforeningerne og Hedeselska
bet på bane og ønskede oplyst, hvor stort 
et skovareal de to parter administrerer. 
Desuden ønskede han en begrundelse for 
den i budgetterne forventede forbedring 
i resultaterne for Hedeselskabets plante
skoler.

Anders Andersen svarede, at Små
skovsforeningerne administrerer 40.000 
ha og Hedeselskabet 70.000 ha. Hede
selskabet har ikke noget ønske om en 
„opslugninga af Småskovsforeningerne, 
men ønsker gerne et nærmere samarbej
de. Hedeselskabet vil ikke forcere udvik
lingen, men forventer et udspil fra Land
brugsministeriet.

K. Sandahl Skov oplyste, at plante
skolernes indtægt i 1980 havde været 
13,1 mill, kr., og at der i 1982-budgettet 
er regnet med en stigning til 14,8 mill, 
kr. Der ventes en nedgang i udgifterne, 
der har været ekstraordinært store ved 
etableringen af 2 planteskoler. Det for
bedrede driftsresultat vil ikke være et re
sultat af større omsætning, men af min
dre omkostninger.

I et kommende nummer af Tidsskriftet 
bringes en yderligere omtale af årsmødet.
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Repræsentantvalg 
til Det danske 
Hedeselskab
Af de 48 medlemmer af Hedeselskabets 
repræsentantskab, der vælges ved direkte 
valg af selskabets medlemmer, afgår halv
delen hvert 3. år.

På bestyrelsesmødet den 18. maj d.å. 
blev der i henhold til § 6, stk. 7 trukket 
lod om, hvilke repræsentanter der skal 
på valg i 1981. De repræsentanter, som 
ikke er på valg i 1981, fortsætter til 1984 
jfr. nedennævnte opstilling.

Stemmeberettiget er ethvert medlem af 
Hedeselskabet, der har betalt medlems
bidrag for valgåret.

Hvert medlem har én stemme for hvert 
ledigt mandat i repræsentantskabet.

Valgbar, også ved genvalg, er stemme

berettigede medlemmer, der ikke er fyldt 
70 år inden 1. januar 1982, og som på 
valgtidspunktet har fast bopæl i den 
kreds, vedkommende er opstillet i.

I øvrigt gælder følgende vilkår for val
get:
a. Inden 1. juli bekendtgøres valget i 

Hedeselskabets Tidsskrift. Samtidig 
oplyses navnene på de nuværende re
præsentanter med oplysning om, hvil
ke der kan modtage genvalg.

b. Inden 1. august kan hvert medlem i 
Hedeselskabet overfor selskabet med
dele forslag om genvalg og/eller op
stilling af nye kandidater.

c. Inden 1. september udsendes til med
lemmerne en stemmeseddel med nav
nene på de opstillede kandidater og 
navne på evt. forslagsstillere.

Landet er opdelt i 14 kredse, svarende
til amtskommunerne, og fra kredsene 
vælges følgende antal repræsentanter:

Nordjyllands amt 4 mandater
Proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, 9891 Tolne (på valg i 1984)
Gårdejer N. J. Skytte Lauridsen, Smidie, 9574 Bælum (på valg i 1984) 
Gårdejer Folmer Jensen, Aagaard, 9320 Hjallerup (kan genvælges i år)
Et ledigt mandat.

Viborg amt 4 mandater
Husmand Harry Søgaard, 8833 Ørum Sønderlyng (på valg i 1984)
Gårdejer Erik Vendelboe, Bubbel, 7760 Hurup Thy (på valg i 1984) 
Konsulent L. Bønding, Overlund, 8800 Viborg (kan genvælges i år)
Et ledigt mandat

Århus amt 4 mandater
Proprietær E. Bach Andreasen, Ebbestrupgård, 8370 Hadsten (på valg i 1984) 
Kammerherre Chr. Mourier-Petersen, Rugaard, 8400 Ebeltoft (på valg i 1984) 
Husmand Hans Larsen-Ledet, Asferg, 8990 Fårup (kan genvælges i år) 
Godsejer J. A. Pontoppidan, Constantinsborg, 8260 Viby (kan genvælges i år)

Vejle amt 4 mandater
Skovrider F. Friis-Hansen, Ørskov, 8751 Gedved (på valg i 1984) 
Statsskovrider Steffen Jørgensen, Gøddinggård, 7183 Randbøl (på valg i 1984) 
Gårdejer Sigfred Buhi, Hvilestedgård, 7000 Fredericia (kan genvælges i år) 
Gårdejer Henning Ørnsholt Jensen, Rørbæk, 7323 Give (kan genvælges i år)

Ringkøbing amt 4 mandater
Gårdejer Helge Berthelsen, Ørbækgaard, 6880 Tarm (på valg i 1984)
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Gårdejer V. Sørensen Porsbjerg, 7330 Brande (på valg i 1984)
Godsejer P. Skak Olufsen, Quistrup, 7600 Struer (kan genvælges i år)
Amtsrådsmedlem Knud Raunkjær, Raunkjærgård, 6880 Tarm (kan genvælges i år)

Ribe amt 4 mandater
Forsøgsleder Johs. Meincke, Lundgaard forsøgsstation, 6600 Vejen (på valg i 1984) 
Gårdejer Holger Vesterager, Loft, 7200 Grindsted (på valg i 1984)
Borgmester Anders Chr. Andersen, Skovgårdsvej 15, 7200 Grindsted (kan genvælges i år) 
Amtsrådsmedlem Erik Rosenstand, Lindbæksminde, 6760 Ribe (kan genvælges i år)

Sønderjyllands amt 4 mandater
Forstander Filt Jensen, Gråsten landbrugsskole, 6300 Gråsten (på valg i 1984) 
Amtsborgmester Erik Jessen, Teglholt 21, 6200 Åbenrå (på valg i 1984)
Husmand Peter Petersen, Tørbjerg, 6240 Løgumkloster (kan genvælges i år)
Et ledigt mandat

Fyns amt 4 mandater
Amtsborgmester J. P, Fisker, Tved, 5700 Svendborg (på valg i 1984)
Gårdejer Gunnar Pedersen, Hygind Vestergård, 5592 Ejby (på valg i 1984)
Husmand Jørgen Isaksen, 5620 Glamsbjerg (kan genvælges i år)
Proprietær H. C. Pedersen, Siøgård, 5900 Rudkøbing (kan genvælges i år)

Storstrøms amt 4 mandater
Gårdejer Johs. Hansen, Tårnholm, 4863 Eskildstrup (på valg i 1984)
Amtsrådsmedlem Vagn Hansen, Gelstedgård, 4160 Herlufmagle (på valg i 1984)
Gårdejer Dan Hansen, Danly Højsmarke, 4912 Harpelunde (kan genvælges i år)
Gårdejer Poul Erik Hansen, Løvelændegård, 4750 Lundby (kan genvælges i år)

Vestsjællands amt 4 mandater
Hofjægermester Iakob Estrup, Skyttehus, 4440 Mørkøv (på valg i 1984)
Gårdejer Ejner Nielsen, Stengården, 4573 Højby (på valg i 1984)
Gårdejer Erik Skovgaard Kristensen, Skovgaard, 4440 Mørkøv (kan genvælges i år) 
Gårdejer Helge Larsen, Tjebberupgård, 4300 Holbæk (kan genvælges i år)

Roskilde amt 2 mandater
Amtsrådsmedlem Svend Jørgensen, Bispegården, 4320 Lejre (på valg i 1984)
Borgmester Jørgen Poul Jørgensen, 4600 Køge (kan genvælges i år)

Frederiksborg amt 2 mandater
Parcellist Ib Rasmussen, 3320 Skævinge (på valg i 1984)
Gårdejer Bent Christoffersen, Vejgaard, 3320 Skævinge (kan genvælges i år)

Københavns amt — København og Frederiksberg kommuner 2 mandater 
Landsretssagfører Jacob Hald, 1068 København K. (på valg i 1984)
Et ledigt mandat

Bornholms amt 2 mandater
Fhv. landbrugsminister Niels Anker Kofoed, Knarregård, 3730 Neksø (på valg i 1984)
Et ledigt mandat

Der gøres opmærksom på, at gårdejer Niels Olesen, 9493 Saltum, og direktør A. W. Niel
sen, København, afgår som følge af vedtægtens aldersgrænse.

Herved opfordres medlemmerne til inden 1. august at opstille kandidater til det i sep
tember fastlagte valg til Hedeselskabets repræsentantskab.

Chr. Mourier-Petersen I K. Sandahl Skov
Formand for repræsentantskabet Direktør
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SKOVBRUGSAFDELINGEN

Brændepriser 
og selvhuggere 
gavnede skovene 
men kan true 
træindustrien
Af afdelingschef, 
skovrider Søren Grosen

begrebet „selvhuggere“ har mange steder 
hjulpet skovejere til at få gennemført hid
til tabsgivende udtyndinger bl.a. i bjerg
fyrbevoksninger, men det er med god 
grund, at der nu fra forskellig side gøres 
opmærksom på, at der heri kan ligge en 
fare for en udsultning af den hjemlige 
træindustri, specielt spånpladeindustrien.

Skovbrugsafdelingen omfatter 15 plan
tagedistrikter, læplantningsarbejderne 
samt afdelingskontoret i Viborg.

De væsentligste opgaver, som skov
brugsafdelingen varetager, kan sammen
fattes i følgende:

- Tilsyn i henhold til skovloven med 
106.000 ha fredskovsplantager og ca. 
35.000 ha småplantninger.

I afdelingens årsberetning for 1979 blev 
givet udtryk for en vis optimisme for 
skovbruget for året 1980, hvilket viste sig 
at være berettiget.

Energiprisernes voldsomme stigning og 
de heraf følgende høje brændepriser og

Den 10. april blev skovskolen i Kompedal 
indviet. Efter at have savet sig vej til skolen 
modtager landbrugsminister Bjørn Westh 
skovskolens emblem.

m

€

- Råd og vejledning samt formidling af 
statstilskud og støtteforanstaltninger til 
plantagedrift.

- Varetagelse af læplantningen for de 
kollektive læplantningslaug og formid
ling af statstilskud til disse samt til an
den læplantning.

- Administration og drift af private plan
tager omfattende ca. 1650 ejendomme 
med et samlet bevokset areal på ca. 
59.000 ha.

- Administration af egne virksomheder.

Der har været beskæftiget 1241 arbej
dere, svarende til 448 helårsarbejdere.

Omsætningen i skovbrugsafdelingens 
administrationsområde i mill. kr.:

1980 1979
Egne plantager 15 11
Andre egne virksomheder 20 18
Adm. fremmede virksomheder 57 47
Handels- og entreprenør-

virksomheder 7 5
Kollektiv læplantning 17 15

Omsætning i alt: 116 96

Som det kan ses, forøgedes afdelingens 
omsætning med 20 pct. i forhold til 1979. 
Det høje aktivitetsniveau kan især tilskri
ves de gode pris- og afsætningsforhold i 
1980.
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Afsætning og prisudvikling for 
træeffekter
Der har i størstedelen af året 1980 været 
gode afsætningsmuligheder for alle træ
effekter til stigende priser. Den gennem
snitlige salgspris pr. m3 er steget fra 178 
kr./m3 i 1979 til 216 kr./m3 i 1980, en 
stigning på ca. 21 pct. Stigningen i skov
nings- og transportomkostninger har sam
tidig været ca. 11 pct. For skovejerne har 
udviklingen således betydet en tiltrængt 
forbedring af dækningsbidragene på træ
effekterne.

På grund af afmatningen i byggesek
toren har der indenlandsk kun været mo
derat efterspørgsel på savskåret tømmer, 
men en del jyske savværker har med held 
kompenseret herfor ved en eksport til det 
vesttyske marked. Enkelte savværker 
måtte dog sidst på året og først i 1981 
arbejde på deltid eller lukke kortvarigt 
på grund af for store lagre.

Stormene lillejuleaften, nytårsaften og 
8. februar 1981 væltede ca. 250.000 m3 
tømmer i Jylland. Stormene hærgede især 
i Midt- og Nordjylland og resulterede i 
en forværring af afsætningssituationen i

dette område. For at kunne afsætte det 
stormfældede træ inden for en rimelig 
tidsfrist har skovejerne i dette område 
derfor i en vis udstrækning ydet savvær
kerne en stormfaldsrabat på tømmer.

Bortset fra tømmeret, hvor afsætnings
mulighederne forhåbentlig bedres i løbet 
af året, er afsætningen af de øvrige træef
fekter fortsat god.

Hugsten
Den samlede hugst i Hedeselskabets egne 
plantager og i plantager administreret af 
selskabet var i 1980 240.000 m3, hvilket 
er en stigning på 15 pct. i forhold til 
1979.

Den forøgede hugst kan for en stor del 
tilskrives de gode pris- og afsætningsfor
hold i 1980. Endvidere tillod vejret i vin
termånederne et højere aktivitetsniveau 
end det foregående år.

Hugsten i perioden 1973-80 fremgår af 
fig. 1.

Beskæftigelsesforhold 
I plantagerne var der i 1980 beskæftiget 
972 arbejdere svarende til 377 helårsar-
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Fig.1: Hugsten i egne og administre
rede plantager.
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Fig. 2: Antal arbejdstimer i egne og 
administrerede plantager.
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bejdere. Gennemsnitsarbejderen var be
skæftiget i 721 timer.

Ved læplantningsarbejderne har der 
været beskæftiget i alt 269 arbejdere, sva
rende til 72 helårsarbejdere. Gennem
snitsarbejderen var her beskæftiget i 500 
timer.

En stor del af skovbrugsafdelingens ar
bejdere har således et lavt timetal. Selv 
om en del af arbejderne er deltidsansatte, 
illustrerer tallene tiligemed den store gen
nemstrømning af beskæftigede.

Det samlede antal arbejdstimer i plan
tagerne i perioden 1975-80 er illustreret 
ved fig. 2.

Skovbrugsafdelingen har også i 1980 
medvirket i en række beskæftigelsespro
jekter finansieret af amter og kommuner, 
samt udført statsstøttede arbejder for pri
vate i henhold til den såkaldte „skovstøt- 
teIov“.

Skovteknisk M aski nvirksomhed.

Omsætning og investeret kapital 
Regnskab 1973/74-1980,

A

B

y"

s'“
C

..... D

—i---1-----1----1----1----1----1----1----1----1—
1973 1971 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 1982

regnskabsår

A: Omsætning.
B: Omsætning pristalsreguleret.
C. Investeret kapital.

(Ultimo saldo efter afskrivning)
D: Investeret kapital, pristalsreguleret.

Pristal 1973 = 100.
Regnskabstal 1977 kun for 9 mdr.

Den oprindelige bevilling til skovstøtte- 
arbejder var på 24 mill. kr. i perioden 
1977-80. Loven er i marts i år blevet for
længet i en ny 5 års periode. I finansåret 
1981 er afsat 5 mill. kr. til formålet, hvil
ket langt fra kan dække de mange ansøg
ninger om skovstøttearbejder, som alle
rede nu foreligger. Man må håbe på, at 
den store interesse for denne lov blandt 
ejere af små skovejendomme vil resultere 
i øgede bevillinger i fremtiden.

S kovtekn i sk m ask i n virksomhed 

Skovteknisk maskinvirksomhed omfatter 
3 virksomhedstyper:

- Maskinstationer med materiel til skov
arbejde (transport af træ, etablering af 
kulturer m.v.) og til læplantning.

- Skurvogne til skovarbejdere.
- Småmaskiner til skovarbejde (rydnings

save, motorsave m.v.).

98 pct. af virksomhedens omsætning hid
rører fra maskinstationerne.

Maskinstationerne råder over ca. 40 
traktorer, der er fuldt eller regelmæssigt 
beskæftiget. Hertil kommer enkelte ældre 
hjælpetraktorer, der kun benyttes lejlig
hedsvis til småopgaver.

Resultatet for 1980 må betragtes som 
tilfredsstillende. De gode pris- og afsæt
ningsforhold for træeffekter har medvir
ket til et højt aktivitetsniveau, som ligger 
væsentligt over det budgetterede. Samti
dig er aktiviteten inden for kulturetable
ring steget.

I 1980 indførtes for første gang egent
lige specialmaskiner til terræntransport af 
træeffekter ved Hedeselskabet. Sidst på 
året blev en udkørselstraktor fremstillet 
af Gremo i Frederikshavn, anskaffet til 
Djursland plantagedistrikt. Tidligere på 
året var endnu en specialmaskine dog ta
get i brug i Himmerland, idet en af virk
somhedens landbrugstraktorer med kran 
forsøgsvis blev renoveret og ombygget til 
specialmaskine for udkørsel.

Af andre væsentlige investeringer i 
1980 må nævnes anskaffelse af en kraftig 
firehjulsdrevet traktor til Silkeborg plan-
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tagedistrikt, primært til løsning af kultur
arbejder. Endvidere er der sket en ud
skiftning af udstyret til gødskning af pro
duktionsbevoksninger - ligeledes placeret 
på Silkeborg plantagedistrikt - og anskaf
fet fire nye 3-rækkede hegnsrensere til 
Hedeselskabets læplantningsarbejder. En
delig blev der til flere distrikter anskaf
fet sprøjteudstyr til pleje af kulturer og 
pyntegrøntbevoksninger.

Læplantningen
I den kollektive læplantning var omsæt
ningen i 1980 14,7 mill. kr. Det er en 
mindre nedgang i forhold til året før. 
Nedgangen skyldes delvis det våde efter
år og den tidlige vinter. En del af ned
gangen må også tilskrives en vis usikker
hed omkring læplantningslovens forlæn
gelse, idet der på planlægningstidspunk
tet ikke var tilstrækkelig sikkerhed for 
fremtidige tilskudsbeløb.

I året er der påbegyndt 28 laug med i 
alt 860 km 3-rækkede løvtræhegn. I 
plantningsforeningerne er der udleveret 
706.642 planter med et samlet statstil
skud på 562.177 kr. - 26 pct. af de udle
verede planter var nåletræer.

Læplantningen har i 1980 været benyttet 
i forbindelse med beskæftigelsesprojekter 
bl.a. i Nørre-Snede kommune. Modellen 
herfra, hvorefter de kollektive 6-10 års 
hegn udtyndes af unge ledige, benyttes i 
stadig flere kommuner.

Plantagereguleringen 
I 1980 er afsluttet planlægningsarbejde 
vedrørende et samlet areal på ca. 5600 
ha, hvoraf ca. 350 ha ikke tidligere er 
planlagt. Alt i alt har plantageregulerin
gen til dato udarbejdet driftsplaner for 
ca. 83.500 ha. Desuden er der ydet sag
kyndig bistand i et stort antal erstatnings- 
og vurderingssager.

Skovtaksator Leif Nannestad blev pr. 
1/4 udnævnt til skovrider for Sønderjyl
lands plantagedistrikt, hvorefter stillingen 
som skovtaksator var vakant indtil 1/8, 
da den blev overtaget af P. Brun Madsen.

Samtidig overtog plantagereguleringen 
den løbende vedligeholdelse og videreud
vikling af et større edb-system for skov
planlægning (SRPLAN), som P. Brun 
Madsen har udviklet i samarbejde med 
skovstyrelsen, og som plantageregulerin
gen allerede i nogen tid har været bruger 
af. Med dette værktøj kan planlægnings
arbejdet rationaliseres, og samtidig kan 
resultaterne forbedres.

Plantagereguleringen fortsætter samar
bejdet med skovstyrelsen og har desuden 
indledt et samarbejde med Dansk Skov
forening. Herved er der skabt en meget 
bred basis for den praktiske udvikling af 
skovplanlægning i Danmark med Hede
selskabet som aktiv deltager.

Skovbrugsafdelingens
Handelsvirksomhed
Virksomheden omfatter handel med jule
træer og pyntegrønt og med kemikalier 
og sikkerhedsudstyr.

Omsætningen ved salg af juletræer var

Skov teknisk Maskinvirksomhed.

Resultat
Regnskab 1973/71—1980.

A

«......  L B

-............1....... 1
1A V 
/ \/

/"

: C

l -----------1 -----------r
1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

regnskabsår

A: Resultat
B: Resultat i % af investeret kapital.

(Ultimo saldo efter afskrivning)

C: Resultat i % af omsætning.

Regnskabstal 1977 kun for 9 mdr.

45

Pr
oc

en
t



i 1980 noget mindre end budgetteret. 
Pyntegrøntmarkedet var vanskeligt, idet 
der i sidste del af sæsonen opstod en vis 
overmætning. Omsætningen af kemikalier 
og sikkerhedsudstyr viste en betydelig 
stigning i forhold til 1979.

Virksomhedens samlede omsætning var 
på 7,3 mill. kr. i 1980.

Skovfrøcentral og Skovtræforædling 
Som det har været tilfældet i de seneste 
3 år, var frøsætningen i danske skove 
igen i 1980 meget beskeden. Bortset fra 
eg, lidt nobilis og contortafyr samt enkel
te buskarter var det ikke muligt at fore
tage frøindsamlinger.

Heller ikke i de sædvanlige importom
råder var der frøsætning i større omfang, 
og det har i høj grad været nødvendigt at 
trække på kølelagrene for at klare frøfor
syningen. Grandis, hybridlærk, bøg og til 
dels almindelig ædelgran har været man
gelvarer, medens frøbehovet iøvrigt stort 
set er dækket, for så vidt angår de vigti
gere træarter.

Efter forårsleveringen 1981 vil lagrene 
være meget små, og det vil for en række 
arter være nødvendigt at fremskaffe frø 
af ny høst, såfremt næste sæsons frøbe
hov skal kunne dækkes.

Arbejdet med skovtræforædling har 
været præget af manglende blomstring, 
som har hindret krydsningsarbejde. Der 
er foretaget supplerende udplantninger i 
klonsamlinger og endvidere i fællesskab 
med Statsskovenes Planteavlsstation og 
Arboretet påbegyndt anlæg af en stor 
rødgranfrøplantage på Hofmannsgave på 
Fyn.

En mindre frøplantage af sitkagran af 
Alaskamateriale, fortrinsvis til anvendelse 
i rekreative områder, er udplantet i He
deselskabets plantage C. E. Flensborg. 
Desuden er foretaget vegetativ opforme
ring af japansk lærk, nobilis og sitka til 
nye frøplantager.

Forsøgene med stiklingeformering af 
rødgran har fortsat givet lovende resulta
ter med rodslagningsprocenter på 94-99 
pct.

Hedeselskabets nye udkørselstraktor på Djursland plantagedistrikt.
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For 8 år siden blev der i tolnepløjede render plantet rumaniske rødgran i Guldborgland 
plantage ved Viborg > og de har udmærket sig ved en usædvanlig stærk vækst.

Maskinudvikling
I 1980 har aktiviteterne været koncentre
ret om:

Detailforbedring af plantningssystemet 
Der er gennemført en videreudvikling af 
plov og rotor og afprøvet nye former og 
andre materialer til slaglerne.

Til komprimering og knusning af stør
re mængder fyrrekvas, som plantningssy
stemet normalt ikke kan magte uden en 
forberedende og fordyrende grovrydning 
og fordeling af kvaset, er der udviklet og 
afprøvet et supplerende redskab, en 
„kvastromle“. Tromlen trækkes efter en 
traktor over arealet, forinden rillebear
bejdningen udføres. Behandlingen forhin
drer, at kvaset vælter tilbage i forrige ril
le, når den næste piøjes ved siden af.

Forbedring af Tolne-ploven 
Grubber og grubbeophæng er forbedret, 
således at grubberen lettere glider over 
rødder o.l.

Afprøvning af tallerkenplov 
En finsk TTS-harve (tallerkenplov) er an
skaffet, ombygget og indsat i maskinsta
tionsdrift. Redskabet tænkes specielt an
vendt til kulturanlæg på stærkt stenede 
arealer, hvor plantningssystemet ikke er 
egnet.

Udvikling af kran til udslæbning 
af tømmer
Der er udviklet en trepunktsophængt tele
skopkran, en „Trævender‘\ Trævenderen 
og dermed den udviklede transportme
tode giver ingen slæbeskader og forøger 
præstationen væsentligt ved udslæbning 
af småt tømmer.

Trævenderen vil være færdigudviklet 
og afprøvet til produktion i 1981. Det 
overvejes at patentere systemet.
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GRUNDFORBEDRINGSAFDELINGEN

Fremskridt med
virksomheden
samlet
under samme tag
Af afdelingschef 
N. Venov

Klostermarken var også i den henseende 
et stort fremskridt, da afdelingens virk
somhed og kontorer nu er samlet under 
samme tag.

Afdelingens aktivitet har i 1980 været 
af omtrent samme omfang som i det fo
regående år, dog med et betydeligt bedre 
regnskabsresultat. Forbedringen skyldes 
en mere effektiv anvendelse af arbejds
kraften og en forhøjelse af honorarerne 
på specielt det miljøtekniske område.

For dræning og vanding mærkedes 
midt på året en vis afmatning. Efter høst 
og som følge af den megen nedbør steg 
tilgangen af anmodninger om udarbejdel
se af drænings- og afvandingsprojekter. I 
1980 blev der fuldført sådanne anlæg ef
ter afdelingens projekter omfattende 6000 
ha mod 5000 ha i 1979 til trods for, at 
de nedbørsrige efterårsmåneder frembød 
vanskelige arbejdsforhold i marken.

Den forventede nedgang i interessen 
for markvandingsanlæg er fortsat i 1980, 
og der er kun projekteret anlæg for ca. 
1550 ha mod ca. 4800 ha i 1979. Ned
gangen skyldes utvivlsomt årets store 
nedbørsmængder.

De gennemsnitlige omkostninger ved 
dræning var i 1980 ca. 10.800 kr./ha og 
ved vanding ca. 4700 kr./ha.

Loven om tilskud til dræning og van
ding, som trådte i kraft 15. marts 1981, 
forlænger den hidtidige tilskudsordning i 
5 år. - Generelt forhøjes tilskuddet til 
såvel drænings- som vandingsanlæg fra 
25 til 3373 pct., dog med visse forbe
hold. Som noget nyt vil gravefri dræning 
også være tilskudsberettiget.

Med den ny lov sigtes mod en forøgel
se af dræningsaktiviteten fra de nu 6000 
ha pr. år til 11.000-12.000 ha pr. år.

Det forudses, at der i perioden 1981- 
85 laves 650-700 vandingsanlæg om året, 
en tilvækst, som næppe bliver realiseret, 
bedømt efter afdelingens erfaringer gen
nem de sidste par år.

Desuden er vedtaget en lov, hvorefter 
der kan ydes dækning for udgifter til be
kæmpelse af okker i forbindelse med 
dræning. Begge love er omtalt i HT nr. 
8/80 og i fagpressen.

GRUNDFORBEDRING

De administrative ændringer, der var en 
følge af sammenlægningen af de to tek
niske afdelinger, blev videreført og næ
sten afsluttet i 1980.

Udflytningen til den nye bygning på

Et vådt efterår tillige med mangelfuld dræ
ning gav i 1980 landbruget problemer i 
marken.
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Oversigt over arbejdsopgaver i 1980

Antal sager Interesseret 
areal i ha

Bekostning 
mill. kr.

1. Dræning, kunstig afvanding, 
vandløbsregulering m.v.

Fuldførte arbejder 1.631 6.594 72,7
Arbejder under udførelse 264 3.730 24,7
Projekter under forberedelse 1.661 9.897 72,4

3.556 20.221 169,8

2. Vanding excl. tilsynssager
Fuldførte arbejder 87 2.036 9,4
Arbejder under udførelse 6 84 0,7
Projekter under forberedelse 31 274 1,8

124 2.394 11,9

3. Miljøtekniske sager
Fuldførte arbejder 88 - 25,8
Arbejder under udførelse 34 - 61,3
Projekter under forberedelse 87 - 10,6

209 - 97,7

For Drænteknisk Maskinvirksomhed lod 
beskæftigelsen i 1980 noget tilbage at øn
ske.

Forårsarbejdet kom relativt sent i gang, 
hvorefter fulgte et par måneder med god 
aktivitet. Men efterårsmånederne var 
præget af en forsigtig, afventende hold
ning i de landbrugerkredse, som normalt 
søger bistand fra Hedeselskabet, og af de 
helt usædvanlige nedbørsmængder, hvor
for udførelsen af flere store drænplaner 
blev udskudt.

Som modstykke til den vigende aktivi
tet med nyanlæg har interessen samlet sig 
om vedligeholdelsesarbejder, og sektio
nen for drænrensning har stort set haft 
stabil og travl beskæftigelse.

KULTUR- OG MILJØ
TEKNISKE OPGAVER

I det følgende skal omtales nogle arbej
der som eksempel på det varierede ind
hold, som opgaverne byder på.

Større vandløbsreguleringer som forud
sætning for afvanding af landbrugsarealer

udgør, som det også er bemærket i beret
ninger for tidligere år, en aftagende del 
af afdelingens samlede aktivitet.

I Store Vildmose, hvor retableringen af 
afvandingstilstanden af det tidligere af
vandede moseareal har stået på over de 
sidste 12-13 år, afsluttedes dette kapitel 
i sommerens løb. Sidst blev vandløbet i 
Skiveren reguleret og til dels omlagt.

I det nye vandløb er faldforholdene re
guleret ved placering af en række sten
belagte stryg. Ved strygene er øverst pla
ceret særlig beregnede V-formede for
snævringer, hvis formål er så nær som 
muligt at sikre en stationær vandbevæ
gelse mellem strygene.

Forsøg med gydepladser 
Ved reguleringen af Storåen gennem Hol
stebro by er de sidste sikringsarbejder af
sluttet. Også udløbet i Storåen af Læ
gård bæk blev udbygget efter afdelingens 
forslag. Da anlægget er beliggende i tæt 
bebygget byzone, udførtes de nederste 90 
m af bækken som et overdækket tunnel
rør.

I samråd med landvæsenskommissio
nens fiskerisagkyndige udførtes i Lægård
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bæk oven for den rørlagte strækning et 
forsøg på at retablere de naturlige gyde
forhold for fiskebestanden. Her blev ud
lagt sten af passende størrelse i mindre 
spredte bunker som efterligning af ure
gelmæssighederne i et naturligt vandløb.

Strygkonstruktionen i Storåen, der blev 
udført med en fortandet overfaldssvel
le, har vist sig at fungere efter hensigten. 
Helten foretager i gydetiden sin opgang 
i sædvanligt omfang, tilsyneladende uden 
at lade sig genere af strygbygværket, ved 
hvis udformning der netop blev taget fi
skeribiologiske faktorer i betragtning.

Fisketrappe i Rind å 
Den stadig større betydning, som samfun
det tillægger de miljøbetingede hensyn, 
præger således afdelingens arbejde. Som 
eksempel herpå med et særligt historisk 
perspektiv skal nævnes en arbejdsopgave 
stillet af Ringkjøbing amtsråd vedrørende 
etablering af en fisketrappe ved Rind as 
udløb i Skjern å.

Hedeselskabet projekterer mange idrætsan
læg.
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Her anlagdes i årene ca. 1867-70 den 
27 km lange Nordre Skjern å kanal, som 
leverede vand til vanding af arealerne 
langs nordsiden af Skjern å mellem Rind 
å og Vor god å.

Anlægget var foreslået af E. M. Dal
gas, hvis smukt udførte originaltegninger 
stadig opbevares i Hedeselskabets arkiv. 
Indretning af fisketrapper i forbindelse 
med den nødvendige opstemning af ålø- 
bene har dengang næppe været overvejet, 
og da stemmeværket i Rind å i 1950 blev 
ombygget, blev dette spørgsmål vel om
talt, men en særlig fiskepassage blev ikke 
udført.

Miljølovgivningens bestemmelser ved
rørende vandløbsplanlægning på amts
kommunalt plan har nu ført til, at spørgs
målet om retablering af Rind å som fi
skevandløb er blevet aktuelt, og afdelin
gen har for Ringkjøbing amtsråd udar
bejdet skitseforslag for indretning af en 
fisketrappe, der vil gøre stemmeværket i 
Rind å passabelt for opgangsfisk.

Elektronisk jisketælling ved Tange 
Projektet til den ny fisketrappe ved Tan
geværket blev gjort klar til licitation, og 
anlægget udført i 1980.

For at kunne fungere fra opgangsperio
dens begyndelse i sensommeren skulle de 
bygningstekniske anlæg være færdige i 
løbet af 3 måneder, og det lykkedes en
treprenøren at overholde denne tidsfrist, 
så fisketrappen kunne indvies den 4. 
september 1980. Også de elektrotekniske 
anlæg blev taget i brug inden årets ud
gang, og der forestår nu en forsøgsperio
de til indkøring af fisketrappen.

Stedvis blev anlægsarbejdet vanskelig
gjort af gennemsivende vand, men også 
andre usædvanlige aspekter krævede om
fattende tilsynsarbejde. Eksempelvis kan 
nævnes, at det eksisterende ålepas, som 
midlertidig måtte afbrydes på grund af 
anlægsarbejdet, ikke desto mindre skulle 
fungere.

Efter samråd med Danmarks Fersk
vandsfiskerilaboratorium blev der så ind
sat en opsamlingsbrønd - kunstig forsy
net med vand gennem en hævertledning
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Der er adskillige arbejdsprocesser knyttet til Hedeselskabets store drængravemaskine. Her 
pakkes i sidste fase plastledningen med fibertex og savsmuld.

- for den opgående åleyngel, som daglig 
blev fisket op og vejet, før udsættelse i 
kraftværksøen.

Dette forsøg, som vel især har interes
se for erhvervsfiskeriet, viste i forsøgs
perioden en stærkt varierende opgang af 
åleyngel. Sammenlagt blev i løbet af ca. 
6 uger opsamlet 93 kg små-ål, hvis antal 
kan anslås til ca. 200.000 stk.

Der er også tænkt på kontrollen af op
gående større fisk i selve fisketrappen.

Til stor tilfredshed for de fiskerisag
kyndige og -interesserede er der i perio
den fra 27. oktober til 31. december ved 
elektronisk tælling registreret en opgang 
af 23 havørreder (i alt ca. 30 kg), 15 
bækørreder (ca. 4,2 kg) foruden et større 
antal aborrer og skaller samt et par vel
voksne ål.

Nedbør generede arbejdet 
For distriktskontoret i Varde udgør pro
jekteringen af idrætspladser og tilsyn med 
udførelsen af disse en væsentlig aktivi
tet.

Årets store nedbørsmængder medførte 
géner for anlægsarbejdet, men ikke desto 
mindre blev der afsluttet tre anlæg, hvor
af to har lysanlæg. Et stort idrætsanlæg i 
forbindelse med skolebyggeri i Norden
skov ventes afsluttet i 1981.

Distriktskontoret leder også omfatten
de dræningsarbejder for Fiilsøgaard, 
hvor ændrede driftsforhold har bevirket, 
at man har ønsket flere af de gamle græs
arealer pløjet op. Udbygningen af disse 
arealer, som drænteknisk er vanskelige at 
behandle, er nu i fuld gang.

Dræningsarbejdet på Esbjerg lufthavn 
blev afsluttet i 1980. Det blev hovedsa
gelig udført med kædegravemaskine.

Distriktskontoret i Slagelse har for 
Bjergsted kommune detailprojekteret et 
spilde- og regnvandssystem med tilhøren
de regnvandsbassiner for et nyt bolig- og 
industriområde ved Svebølle.

For lodsejerne i den nye kog mellem 
det nye fremskudte dige og Højer samt 
Emmerlev diger er udarbejdet skitsefor
slag til afvanding af de fremtidige land
brugsarealer i kogen. Landbrugsarealerne 
udgør ca. 650 ha og skal anvendes til 
græsning. De samlede omkostninger for 
de foreslåede fællesarbejder, der omfatter 
afvandingskanaler, pumpestationer, veje 
samt el- og vandforsyning, udgør ca. 5 
mill. kr. Fællesarbejderne påregnes ud
ført i 1981.

Distriktskontoret i Slagelse har for Fle- 
deselskabets Forsøgsvirksomhed forestå
et projektering' af og tilsyn med opførelse 
af en midlertidig pumpestation med til-
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hørende 630 m afløbsledning på en stræk
ning af Susåen ved Vetterslev. Anlægget 
indgår i et forskningsprojekt, der med 
bl.a. Hedeselskabet som deltager har til 
formål at undersøge de økologiske konse
kvenser af reduceret vandføring i Susåen.

Med mellemrum rekvireres bistand fra 
afdelingen ved anlæg af kunstige søer. Så
ledes også ved Klokkerholm møllesø i 
Nordjyllands amt.

Efter anlægsarbejdets udførelse har 
Dronninglund kommune anmodet Hede
selskabet om bistand ved den endelige 
udformning, der skal sikre, at fisketrap
pen og det nedre løb af Møllebækken ved 
sommertid fører tilstrækkelige vand
mængder.

Hedeselskabet vejleder D.O.N.G. 
Afdelingen påtog sig i slutningen af 1979 
den opgave for Dansk Olie og Naturgas 
(D.O.N.G.) at opsøge og beskrive samt 
projektere retableringen af de dræn og 
vandløb, som vil blive overskåret af de 
kommende ledninger for naturgassen.

Kontorerne i Vejle og Sønderjylland 
har i løbet af de første otte måneder af 
1980 afleveret projekterne for den første 
etape omfattende den ca. 90 km lange 
strækning fra landegrænsen ved Frøslev 
til Egtved nordvest for Kolding.

Endvidere er kontorerne i Varde, 
Odense og Slagelse inddraget i opgaven 
for den vest-østgående strækning fra Ve
sterhavet over Jylland, Fyn og Sjælland 
til København.

Arbejdet med lægning af gasledningen 
gennem Sønderjylland indledtes omkring 
1. april 1981 fra landegrænsen og nord
på. Efter tidsplanen skal ledningen være 
fremme ved Egtved omkring 1. november 
1981.

Forud for gravearbejdet afrømmes 
muldlaget i et ca. 20 m bredt arbejds- 
bælte langs ledningen.

Mulden deponeres langs den ene side 
af dette bælte. Derefter udkøres og for
deles stålrørene, der har en diameter på 
60 cm og er ca. 15 m lange. Rørene læg
ges på bukke og svejses sammen i lange 
strenge på måske over 1 km’s længde.

Derpå foretages udgravning til gasled
ningen, som med kraner sænkes glidende 
ned i graven til en dybde, så den gene
relt får en jorddækning på mindst 100 
cm. I de punkter, hvor der skal føres 
dræn eller vandløb over gasledningen, 
skal den dog lægges noget dybere. Hede
selskabets projekter angiver her den nød
vendige dybde.

Efter at gasledningen er anbragt, re
tableres de overskårne dræn og vandløb 
med de dimensioner, selskabets projekter 
angiver.

Derefter tildækkes gasledningen, muld
jorden genudlægges og der foretages en 
harvning og evt. grubning, hvor det skøn
nes påkrævet.

Hedeselskabet skal vejlede anlægsle
delsen, når uforudselige vandløbsspørgs
mål opstår, samt om hvorledes den be
rørte landbrugsjord retableres bedst mu
ligt, inden den igen afleveres til lods
ejerne.

KALKNING OG 
MERGLING

Kalkforbruget i Danmark er stadig fal
dende. I forhold til året forud er forbru
get dalet med 70.000 tons kalk. Somme
rens og efterårets rekordagtige nedbør 
var en væsentlig årsag til nedsat aktivitet 
ved såvel kalkproduktion som udkørsel, 
og dertil kommer landbrugets anstrengte 
økonomi.

Danmarks samlede forbrug af jord
brugskalk er for 1980 opgjort til føl
gende:

Råvare Kulsur kalk
1000 tons 1000 tons

Mergel 5 3
Kalkslam 93 (kalksten) 83
Jordbrugskalk 1756 1348

Sum 1980: 1434
10 års gennemsnit: 1376
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Der er i årets løb ekspederet 7 sager til 
landvæsenskommissioner omfattende 208 
aftagere af 36.581 tons jordbrugskalk til 
en samlet bekostning af 2.246.250 kr. De 
enkelte låns gennemsnitlige størrelse var 
10.800 kr.

Ved levering af kalk gennem selskaber 
var prisen pr. ton kulsur kalk, leveret og 
spredt på marken, gennemsnitlig 89 kr. 
Det er en stigning på ca. 5 kr. pr. ton i 
forhold til foregående år fordelt på sti
gende omkostninger ved både produktion, 
transport og spredning. For hele Dan
mark er forbruget opgjort til 465 kg pr. 
ha.

Der synes at være større interesse end 
hidtil for at få kalkning finansieret på 
tinglyst lån gennem bestående kalkselska
ber, selv om vilkårene herfor på sædvan
lig vis må ske ved låntagning i private 
pengeinstitutter til almindelig markeds
rente eller gennem optagelse af udenland
ske lån og dermed dyrere end ved kon
tant betaling.

Også i 1980 er et par selskaber opløst, 
og nye er ikke blevet oprettet.

Stadige prisstigninger mærkes også på 
kalkregnskabet, men det er dårlig økono
mi at spare på kalkning, hvis der gennem 
jordprøver konstateres kalktrang, da både 
kalk og gødning supplerer hinanden og er 
grundlaget for frembringelse af gode og 
sunde afgrøder.

UDENLANDS
OPGAVER

I årets løb er fortsat arbejdet med pro
jekter i udlandet. Således viderefører 
Danagro Adviser A/S, som Hedeselska
bet er medstifter af, sit arbejde for det 
Saudi-ar abi ske landbrugsministerium med 
gennemførelse af såvel en generalplan 
som regionalplaner for mejeribrugets ud
vikling.

Målet er at gennemføre en udvikling 
af såvel husdyrhold, mejeritekniske an

læg og et fordelingssystem, som i videst 
muligt omfang dækker landets behov for 
mælk og mejeriprodukter. Hedeselskabet 
bistår ved at besætte én af ekspertstillin- 
geme i 6 år.

I Sierra Leone i Vestafrika bistår Hede
selskabet firmaet Carl Bro A/S med kon
sulenttjeneste ved et større landbrugsud
viklingsprojekt.

I Algeriets hovedstad Algier er Hedesel
skabets arbejde som rådgiver for land
brugsministeriet foreløbigt afsluttet. Der 
er udarbejdet betydelige reorganiserings- 
og udviklingsplaner for 2 større landbrug 
på henholdsvis 1000 ha og 525 ha.

Planerne indebar en ændring af ledel
sen og regnskabssystemet samt driftspla
ner for de kommende 5 år. Der er stillet 
forslag til en fuldstændig modernisering 
af driften, nye stalde, ændrede metoder i 
kvægavlen, indførelse af nye programmer 
for sprøjtning og gødningstilførsel og for
nyelse af vandingssystemer. - Endelig er 
der udarbejdet en rapport vedrørende 
mekanisering af det algierske landbrug.

CaCO^ Landbrugets kalk- og mergelforbrug 
i beregnet som kulsur kalk (CaCC>)

1000 3 
tons

14001400  -

400  -

-75 ' 8060 -651945 -50
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I Thailand har Hedeselskabet i samarbej
de med Dansk Hydraulisk Institut, Co- 
wiconsult og det thailandske firma Na
tional Engineering Consultants (NECCO) 
udarbejdet detailprojekt til vanding og 
afvanding af 8700 ha ved Mekong floden 
i den nordøstlige del af landet. Arbejdet 
er omtalt i HT nr. 2/1981.

Det er tanken, at arbejdet, hvis gen
nemførelse vil koste langt over 100 mill, 
kr., skal udbydes i licitation i 1981.

I Peking i Kina holdtes i maj 1980 en 
Hedeselskabs-udstilling. I plancher og 
ved lysbilledshow anskueliggjordes Hede
selskabets hidtidige og nuværende virk
somhed. - Udstillingen besøgtes af ca. 
20.000 inviterede fra alle egne af Kina.

I forbindelse med udstillingen var et

Skitse af Thailand med nabolande. I den 
nordøstlige de! er angivet, hvor Hedeselska
bet projekterede vanding og afvanding.

Burma

VL/'

r

L aos

( y jpvNQNQ KHAI \

PA MONO- / °UOON THANI \
PROJEKT

THAILAND

BANGKOK r \

® J
1 (

-v \ Cambodia

T

Malaysia

seminar, hvor direktør K. Sandahl Skov, 
chef for forsøgsvirksomheden, Viggo Lar
sen og læplantningschef Chr. Als holdt 
foredrag.

Hedeselskabet har i samarbejde med 
Danish Turnkey Dairies, Mejeriselskabet 
Danmark og Ø.K. i Kina deltaget i en 
undersøgelse af mulighederne for udvik
ling af mejeribruget.

I december var civilingeniør M. Høst 
Madsen og forstkandidat Erik Albrecht- 
sen i Ecuador for at undersøge mulighe
derne for fremtidigt arbejde, idet en kreds 
af personer i Ecuador var interesseret i 
at danne et Mini-Hedeselskab. Der for
handles stadig med nogle af de opnåede 
kontakter.

I Bagdad i Iraq holdtes i april et seminar, 
hvor konsulent Clemens Pedersen fra He
deselskabet holdt foredrag om vanding.

HYDROLOGI OG 
HYDROMETRI

Hedeselskabets Hydrometriske Undersø
gelser i Slagelse har til hovedformål at 
klarlægge afstrømningsforholdene i Dan
mark ud fra systematiske målinger og be
regninger af afstrømningsforløbet i na
turlige vandløb, men der arbejdes des
uden med en række andre opgaver.

Stationsnettet omfatter pr. 1. januar 
1981 243 igangværende målestationer, 
hvoraf der ved de 194 foretages løbende 
bestemmelse af såvel vandføringen som 
vandstanden, medens der ved de reste

rende 49 foretages løbende måling af 
vandstanden alene. Ved 6 af disse sta
tioner er vandstanden i havet måleobjekt.

Udover de løbende registreringer af 
vandstands- og afstrømningsforhold har 
Hydrometriske Undersøgelser arbejdet 
med en del andre opgaver, der er stillet 
af institutioner, firmaer og enkeltperso
ner. Desuden bistår Hydrometriske Un
dersøgelser Hedeselskabets andre konto
rer.
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,Frtf>mand“ fra Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelser måler afstrømningen i et åløb.

Hydrometriske Undersøgelser har bi
stået samtlige amtskommuner med und
tagelse af Fyns amtskommune med drift 
af stationsnet for vandføringsmålinger. 
For Århus, Nordjyllands, Ribe og Stor
strøms amtskommuner har H.U. vareta
get både markarbejde, bearbejdelse og 
rapportering. De øvrige amtskomuner ud
fører helt eller delvis markarbejdet på de 
rekvirerede stationer efter H.U.’s ret
ningslinier, og H.U.’s bistand har i disse 
tilfælde hovedsagelig omfattet databear
bejdelse og rapportering.

For Ribe og Sønderjyllands amt ud
føres desuden løbende undersøgelser af 
vandstanden i de nedre strækninger af 
vandløb, der udmunder i Vadehavet.

I Susåens opland har der fortsat været 
en flersidig aktivitet, omfattende bl.a. 
drift af 9 målestationer for Københavns 
Vandforsyning, deltagelse i det hydrolo
giske forskningsprojekt i Susåens opland 
og deltagelse i det økologiske forsknings
projekt i samme område.

For miljøstyrelsen, Viborg, Ringkøbing

og Århus amtskommuner udføres en un
dersøgelse af markvandingens påvirkning 
af vandløbene i Karup å’s opland. Det er 
beskrevet i HT nr 1/1981 tillige med un
dersøgelsen af den høje vandstand i Nør- 
reåen i Viborg amt.

I Nordjyllands amtskommune er ved 
hjælp af NAM-modellen udført en under
søgelse af de klimatiske forholds betyd
ning for en konstateret nedgang i af
strømningen fra Lindenborg å’s opland.

For Aalborg kommune er udført en 
undersøgelse af urban afstrømning i 
Landbækkens opland, og for Sønderjyl
lands amtskommune er videreført en un
dersøgelse af sandtransporten i Vidå.

Roskilde amtskommune fik gennem
ført sidste fase af en 3-årig undersøgelse 
til brug for planer om at forøge sommer
vandføringen i Køge å ved udnyttelse af 
Kimmerslev sø som reguleringsmagasin.

I Vestsjællands amtskommune bliver 
der foretaget en EDB-kodning af et vand
regnskabssystem efter miljøstyrelsens vej
ledning 2, 1979.
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En Taarup-snitter vor anvendt, da et større hede plejeforsøg blev anlagt af Hedeselskabets 
Forsøgsvirksomhed i Kongenhus Mindepark, hvor lyngen blev snittet i forskellige højder.

Af opgaver for amtskommunerne skal 
endelig nævnes, at der for 11 amtskom
muner udføres løbende EDB-beregning 
af vandføringsmålinger, som amtskom
munerne selv foretager uden for de faste 
målestationer i forbindelse med prøveud
tagning, vandingssager o.lign.

FORSØGS
VIRKSOMHEDEN

Forsøgsvirksomheden udfører forsøg og 
forskning samt undersøgelser inden for 
det kulturtekniske fagområde. De økono
miske midler til dækning af disse aktivi
teter skaffes fra Landbrugsministeriet, be
villinger fra forskningsråd, kontraktforsk
ning samt fra Hedeselskabets 'egne mid
ler.

-K-

Gravefri dræning er forsøgsmæssigt afprø
vet på flere forskellige jordtyper, dog 
overvejende morænelerjorder. De erfa
ringer, der hidtil er opnået, viser, at an
lægsarbejdets kvalitet ikke altid har væ
ret tilfredsstillende, hvad angår dybde og 
fald. .

Med det rette materiel kan arbejdet 
dog udføres tilfredsstillende, og især i de 
seneste år er der fremstillet så kraftige 
maskiner, så arbejdet nu kan udføres til
fredsstillende.

Der er flere problemer med gravefri 
dræning, hvoraf der skal fremhæves 2 for
hold: 1) hvorledes kontrolleres arbejdets 
kvalitet og 2) er der fare for komprime
ring af jordlagene omkring drændybde? 
Der arbejdes på at fremstille specielle 
sværd, hvorved bl.a. komprimering kan 
minimeres.

I de forsøg med gravefri dræning, der 
er gennemført her i landet, har drænvirk
ningen efter nogle års forløb været på 
højde med traditionel dræning, og kom
primering har næppe været af betydning.

Et betydeligt kulturteknisk problem er af
vanding af okkerholdige jorder. Der gen
nemføres derfor en del forsøg, som skal 
søge at tilvejebringe den mest hensigts
mæssige dræningsmetode på disse jorder.

God drænvirkning opnås tilsyneladen
de ved anvendelse af rørtyper med rela
tiv stor slidsebredde og pakket med et 
voluminøst materiale f.eks. savsmuld.
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Okkerafsætning i rørene formindskes 
ved at holde rørene neddykkede under 
grundvandsspejlet.

Desuden må det forventes, at kalktil
førsel til de dybere jordlag yderligere ned
sætter okkerudfældningen i drænrørene. 
Kalkning af de dybere jordlag formind
sker samtidig jernudvaskningen til reci
pienten. Derfor gennemføres for tiden 
nogle forsøg, der skal belyse effekten på 
recipienten ved tilførsel af kalk til jorden.

*

Forsøgsvirksomheden afprøver forskellige 
typer af filtermateriale til dræn i såvel 
markforsøg som i laboratorieopstillinger.

På fed marskjord blev der i 1979 an
lagt et markforsøg med gravefri dræning 
for at undersøge, om et filtermateriale i 
form af grus kunne nedføres sammen 
med rørledningen.

Der er behov for at finde frem til såvel 
tynde som voluminøse filtre til færdig
pakkede rør, der kan anvendes til såvel

gravefri dræning som traditionel dræning.
Der fremkommer et ret stort antal fil

tre, som ønskes afprøvet af fabrikanter. 
Det kan dog ikke imødekommes, og kun 
de mest lovende filtre afprøves.

I forbindelse med anlægsarbejder f.eks. 
motorvejsbyggeri kan der ofte især på ler
jorder forekomme en betydelig sammen
trykning af jordlagene. Den kan være så 
voldsom, at efterfølgende afgrøder totalt 
mislykkes.

I forbindelse med nedlægning af nye 
gasledninger bør der drages omsorg for, 
at arealerne efterlades i en tilfredsstillen
de dyrkningstilstand, og i almindelighed 
bør jordbearbejdningen ikke finde sted 
ved et for højt vandindhold i jorden. Såle
des er grubning næsten virkningsløs, hvis 
den foretages i en periode med et for højt 
vandindhold.

Parti af Hedeselskabets nye bygning på Klostermarken. / forgrunden en bil som har været 
benyttet under projektering i Algeriet.
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Efter afvanding af organiske jorder som 
moser og enge sker der en sænkning aj 
jordoverfladen. En sådan sænkning bør 
tages i betragtning ved anlæg af afvan
dingssystemet. Der foretages for tiden un
dersøgelser, der skal belyse sætningens 
omfang og hastighed. Der er imidlertid 
behov for et større materiale, så sætnin
gens omfang og eventuelle hastighed kan 
forudsiges med rimelig sikkerhed.

Som en tommelfingerregel kan anføres, 
at sætning som følge af sammensynkning 
er ca. V3 af drændybden, og at den kolde 
forbrænding er ca. 1 cm/år.

Den serie af undersøgelser, der først i 
1970’erne blev iværksat med henblik på 
at klarlægge jordbrugsanvendelse af spil
devandsslam, er netop afsluttet. Bl.a. på 
grundlag af disse undersøgelser søges der 
udarbejdet regler og vejledninger til brug 
for anvendelse af slam i jordbruget.

De mængder, der kan tilføres jord
brugsarealer, begrænses af bl.a. tungme
tallet cadmium. Arealer, der ligger uden 
for det egentlige landbrug og havebrug 
f.eks. skovbruget, kan uden gener tilføres 
relativt store mængder slam.

I de forsøg, som Hedeselskabet har 
gennemført, blev der tilført ca. 50 tons 
slamtørstof pr. ha som en engangstilfør- 
sel, uden at der blev observeret gener 
som følge af tungmetaller. Mængden af 
de tilførte tungmetaller blev fastlagt i de 
øverste jordlag.

En realistisk slammængde i skovbru
get vil antagelig være ca. 30 tons slam
tørstof pr. ha. I relation til de nye vejled
ninger må det forventes, at en del kom
muner må tage deres slamdeponerings
metode op til revision.

Jordbrugets direkte og indirekte indfly
delse på vore ferske vandes kvantitet og 
kvalitet har stigende interesse i befolk
ningen. Gennem afvanding og vanding 
administrerer jordbruget store vandmæng
der.

Forsøgsvirksomheden udfører undersø
gelser over drænvandsafstrømning og 
drænvandets kvalitet, og der søges udar
bejdet modeller, der beskriver afstrøm
ningen og koncentrationen.

Afledning af spildevand til jorden f.eks. 
gennem nedsivningsanlæg har stor sam
fundsmæssig interesse, og de seneste år 
har den samlet sig om nedsivning af spil
devand fra mindre landsbyer. Ved sådan
ne anlæg skal der tages vidt hensyn til 
grundvandets beskyttelse specielt i rela
tion til vandets anvendelse til drikke
vandsformål.

For at der kan gives tilladelse til ned
sivning, bør der gennemføres jordbunds- 
og hydrogeologiske undersøgelser for at 
godtgøre, at nedsivningsanlægget kan 
fungere og for at sikre, at det placeres, 
så mindst muligt grundvand forurenes.

Forsøgsvirksomheden har i årets løb 
gennemført undersøgelser med henblik 
på at få etableret nedsivningsanlæg.

Ud over nedsivning, som alternativ til 
traditionel kloakering, undersøges endvi
dere mulighederne for at udnytte spilde
vand som vandingsvand og gødning i f. 
eks. skovbruget.

Den store drængravemaskine sank også 
ned i efterårets opblødte jordbund.
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FALSROR
(Landbrugsrør med fals)

Produceres og lagerføres i di
mensionerne: 015-20-25-30-
40-50-60-70-80-90 og 100cm i 
100cm længder.Sælges nord 
for Kongeåen gennem Deres 
sædvanlige betonleverandør, 
såfremt denne er medlem af 
Dansk Beton Industri og tillige 
er underlagt betonvarekontrol- 
len,
PVC drænrør lagerføres i alle 
dimensioner efter nordisk 
norm, såvel med som uden fi- 

bertex og såvel blå 
(stort vandindtag) 
som type hvid (nor
mal vandindtag).

umonBETONVAREFABRIK AS
Unionvej 13 
6500 Vojens 
Tit.04-5413 30

A/S Grindsted 

Imprægnerings
anstalt

er køber af nåletræ 

til master i alle 

størrelser fra 

7,7 m, 16 cm top.

Kontant
afregning

7200 Grindsted 
telf. (05) 32 08 55

MARKl/ÅfiOlifå7 Jl ^ København: 01-708090
bTRUER*^ Århus.- 06-131611

Odense: 09-158030 DANREGN
SPECIALFIRMA ■ FORLANG TILBUD
B RAN DE • TLF. 07180755*

Dansk Skovkontor a /s
Skovbrugsredskaber, skovhegn, skovbrugskemikalier

Forlang vanligs, kaiaiog Specialværktøj for skovbrug:

Postbox 1 Opkvistnings-økser
4700 næstved lltis-økser
Telf.(03) 80 01 10 »Rasken« grønris-bor m. fl.



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

%
^vV:

S89

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

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFN1A

HAAND I HAAND

D R Æ N R E N S N I N G
— ■■'-v-i■

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.
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Imiini

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

5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09 9813 16

UNIMAX
afvandingspumpe

: ■ s
(S'-fV

P 500 passende til 35 td. Id. 
P360 passende til 15 td. Id. 
P300 passende til 1-5 td. Id. 
Yderligere oplysninger & bro
chure fås ved henvendelse til

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afyandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L Ø V E N "
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

union Betonvarefabrik A/S

Diana Vojens (04) 54 13 30

Skovtjære union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

Beskyt bevoksningerne (04) 5413 30
mod rodfordærver GT-k. og GT-F rør
med Natriumnitrit Fliser

Kantsten
Beskyt planterne Fundamentblokke
mod vildt og mus Brøndsten

Delta systembrønde
v. skovrider Tage Hansen Landbrugsrør m/fals
4840 Nr. Alslev SØNDERJYLLANDS
tlf. (03) 83 44 96 CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærult oriv. (04) 85 12 44

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

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

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



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

SANDVIK
traktorspil
med eller uden radio
manøvrering. Det mest 
udbredte og afprøvede 
skovspil på det danske 
marked.

Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinleverandør.

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

Kongenshus
hotel

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

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

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

KASSETRÆ købes

M

8654 Bryrup - Tlf. (05) 75 63 64

Flagstænger

Hi

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

^ohure med---  -
priser.

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 1810 88

SPAREKASSEN
Midtjylland

stis

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



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

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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

St. HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Beton ApS

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

7500 Holstebro Tlf. (07) 42 31 33

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK r

- kun et smut fra Dem ..

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 - 8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift



Postbesørget avis

wavin drænrør
-så har du 

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

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

stor flexibilitet og slagstyrke. 4ES-1

■ Lav vægt - let transport m 
og håndtering m

Store længder— hurtig lægning %
■ Stort indløbsareal - 

maximal afvandingsevne
■ Effektiv kobling - hurtig 

og trækfast samling 
Lav meterpris - økonomisk 
dækning

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

- ring og hør hvordan 
wavin kan forbedre din jord

- og din økonomi...

i *■

(wavin.)Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, 
8450 Hammel. Tlf. 06-96 2000




