
15. MAJ 1982 - NR. 3
ID I

2 EM IBM*

•ci
g

DET DANSKE 
HEDESELSKAB

/i+ii tf f ri

*.
■tf,ri

X
\\ ¥%

X

MQSCGIMSE

-!

i i iHtf-
j. , t  '*-! « **BlSfcPfV'.y . •'

f Ijl
N X-;- •4r -ÆF'" ' 4> - •’

'“X. V A. • X _
n  g r  - - v . _  _ _  -  :  \l  •-■ xa: -

IS

■ri ■
-

K3 •V*"m ]
i

i

i
-:**r

i-3*.

' %1
.

^’jZ-hSPH »■«, .i. v



Afvandings
pumper
FABRIKATION OG SALG AF 
CFN PROPELPUMPER /

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

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

afvandingspumper
• Indhent venligst tilbud

-fe

m
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C.F Nielsens 
Maskinfabrik

v Gorm Nielsen 
Grundlagt 1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

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

7500 HOLSTEBRO ■ TLF.07/423133

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.

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

HEDETRÆ",

Jitut j
mugger J

• DANSK FLISHUGGER
• STOR KAPACITET
• MANØVREDYGTIG
• GODKENDT AF 
FABRIKSTILSYNET

LET BETJENING 
• ROBUST 

4 ___• 2 TYPER

M 07.343111

Meld flytning til 

Hedeselskabets 

hovedkontor

MARKVANiihq

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



VI LØSER ALLE
AFVANDINGS
PROBLEMER
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.

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

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

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr.

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

• Tilbud pa og opførelse af nyanlæg 
overalt med ydelser fra 10 l/sek til 
5000 l/sek.

LYKKEGÅRD A/S
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 9813 16

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

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

Afdelinger:
Tvilum, Guldager, Brøndlundgård, Studsgård.

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

UNIMAX
afvandingspumpe

%

■ / ;v. I
s-----------

P 500 passende til 35 td. Id. 
P 360 passende til 15 td. Id. 

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

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

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

umon
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-L. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. 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.



.PINDSTRUPhaveprogram
- Her er ALLE produkterne som 
anvendes i HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

i a
Jim

C -jkS

Drænrør
2 "-8 "SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464Galten .Telefon06-943029

- så er det drænetid
Vi er leveringsdygtige 
i røde drænrør DS 403 
6 ,5 -8 -10-12 ,5 -15  cm 
på engangspaller

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 43 19 43

FYNS il
TEGL

ALM.
BRAND
AF 1792

TEGNER AL  
FORSIKRING

Hovedkontor:
Lyngby Hovedgade 4 

2800 Lyngby 
Tlf .  (02) 87 33 22
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Tidsskrift

Årsmøde i Hirtshals 1982 
og andre årsmøder 
nordenfjords

Det danske Hedeselskab har indkaldt sit repræsentantskab 
til årsmøde i Hirtshals den 17. og 18. maj.

Intet af selskabets årsmøder, der begyndte i 1866, har været 
holdt så langt mod nord. Men næsten, da årsmøderne i 1946 
og 1957 var henlagt til Frederikshavn og Hjørring.

Fire gange i tidsrummet 1882-1974 har årsmøderne væ
ret holdt i Ålborg, og ekskursionerne på mødets anden dag 
havde gentagne gange retning nordenfjords. Det var tilfæl
det i 1914 - i hele to dage.

C. E. Flensborg, der senere blev direktør for Hedeselska
bet, var en fremragende reporter og har over 16 sider i 
Hedeselskabets Tidsskrift berettet livfuldt om turens for
løb. Som noget usædvanligt for den tid er artiklen illustre
ret med 11 udmærkede billeder.

*

I alt deltog „200 damer og herrer“ i udflugterne, der som 
mål den første dag havde Lundergård mose og Sandelsbjerg 
ved Vildmosen samt nogle plantager. Den følgende dag be
søgtes Svinkløv, Langdalens, Thinggårdens og Andebjerg 
plantager.

Jernbane bragte deltagerne så nær udflugtsmålene som 
muligt. Ved stationerne holdt ved to lejligheder 50 heste
vogne, som i kortege bragte selskabet det sidste stykke ud 
i terrænet. I det følgende fortælles om besøget i Lunder
gård mose ved Kås:

„Forbi kornmarker og grønne engdrag bugter den lange 
vognrække sig frem ad vejen til mosen, medens man for-



,

De mange hestekøretøjer på vej gennem Svinkløv plantage i 1914.

gæves spejder efter skove, plantninger el
ler endog blot nogle træer omkring hu
sene... Man ser med undren over den 
mægtige mose (ca. 1500 tdr. Id.) med 
lyng og pors og gamle tørvegrave og hø
rer om de store værdier, den rummer i sit 
skød ...“

Civilingeniør M. Ib Nyeboe, som var 
en af tørveindustriens foregangsmænd, for
talte om tørveproduktionen. En mill. kr. 
var tabt ved produktion og forsøg, da 
hans selskab overtog driften, som nu ved 
hjælp af ritmester M. Rahbeks tørveæltc- 
værk og ved anlæg af Åbybro-Hjørring 
jernbanen gav overskud. Der var forud
set en årlig produktion på 24 mill. tørv.

En model af Rahbeks ælteværk, som 
var krumtappen i tørveproduktionen un
der første og anden verdenskrig, findes i 
Hedeselskabets studiesamling i Viborg.

Ikke alle forsøg på at hente værdier ud 
af landsdelens store moser var faldet hel
digt ud, fortalte Nyeboe. I Lille Vildmose 
havde forsøg med at udvinde sprit af tør
ven kun givet et par flasker tørv esprit, ef

ter at der var investeret 100.000 kr. i et 
anlæg til udvinding.

Fra Åby førte ekstratog deltagerne til 
Vodskov, hvor 55 hestevogne ventede på 
passagerer for at køre dem gennem Ham
mer Bakker og Sdr. Elkjær plantager. En 
af dem er blandt Vendsyssels ældste og 
anlagt ved Hedeselskabets bistand i 1882. 
Dagen sluttede med middag og „en lille 
dans“ på hotel Phønix i Ålborg.

*

Den følgende dag bragte ekstratog selska
bet til Fjerritslev, hvor „en mængde store 
og små køretøjer befordrede os til Svin
kløv plantage“. Her var der rig lejlighed 
til at se klitplantagerne og høre om denne 
skovbræmme langs vestkysten.

Mættet med indtryk men noget forsin
ket returnerede deltagerne fra Bonderup 
station mod Ålborg. Forsinkelsen var år
sag til, at toget ikke kunne komme over 
Limfjordsbroen, hvorfor mødet måtte op
løses, og deltagerne skilles, på Nr. Sund
by station.
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Gårdbogård 
i Vendsyssel 
er vor nordligste 
herregård
Landbruget drives på tidligere 
søbund, som Hedeselskabet 
har gjort trafiksikker

I det nordligste Vendsyssel blev mange in
teresserede blikke i 1881 og i de følgende 
år rettet mod Gårdbo sø, som var købt af 
entreprenør og senere etatsråd Jørgen Lar
sen med det formål at udtørre den.

Hans erhvervelse blev yderligere under
streget, da han i årene 1893-94 efter teg
ning af arkitekt Martin Borch rejste et lille 
slot i nederlandsk renæssancestil ved den 
udtørrede sø en snes kilometer syd for Ska
gen. Gårdbogård kaldte han sin ejendom, 
som blev Danmarks nordligste herregård 
med et tilliggende på 400 ha.

Jørgen Larsen havde både nødvendig ka

pital til og stor erfaring i at udtørre søer og 
drive landbrug på søbund, da han i 1881 
købte rettigheden over Gårdbo sø.

Han begyndte i året 1869 i en alder af 
kun 18 år at lede arbejdet ved udtørringen 
af Tastum sø ved Skive, og med de 756 ha 
som „underlag" stiftedes a/s Søvang med 
ham som formand. Her skulle vandet pum
pes ud, Det var ikke nødvendigt i Gårdbo 
og derfor en tillokkende opgave at gå i 
gang med. Tilmed havde den foregående 
ejer haft besværet med at få lavet kontrak
ter med næsten 100 lodsejere ved søen.

Efter at landkanal og hovedkanal var gra
vet, blev det første græsfrø sået for netop 
100 år siden. Men dyndet i søbunden var 
stadig blødt, og „sædemændene" måtte have 
dyndsko på: 2-3 alen lange og 9 tommer 
brede brædder, der spændtes på som ski.

Forinden havde mænd, som hver trak en 
svær jernrive, lavet riller i det seje dynd. 
Ved udsåningen faldt de fleste frø i rillerne, 
som jævnedes ved den første regn. Væksten 
blev frodig men bjergningen besværlig, for 
afgrøden skulle bæres i land. Kvinder og 
børn klippede i nogle afgrøder frøhovederne 
af med sakse og samlede dem i sække. Stub
ben blev senere høstet som hø.

Det fortælles, at et år var rapgræsafgrø- 
den så frodig og prisen så god, at det kunne 
dække udgiften til opførelsen af slottet.

Vincens Baron Lerche kan konstatere, at vinterhveden står frodig på det flade areal.
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Baron Lerche ved siden af statuen af Gård- 
bomanden, en hyrde, der spejder ud over 
markerne efter kreaturerne, der nu er sat ud.

Efter som udtørringen skred frem, trak 
den fede dynd sig sammen, og der opstod et 
utal af revner, som kunne være 50 cm brede 
og 60 cm dybe, Det gjorde færdselen på 
arealerne besværlig, og meget hø forsvandt 
i revnerne. Ejeren lod derefter søbunden 
kulegrave - med håndkraft! I 1892 var 350

tønder land behandlet. Udgiften var 75 kr. 
pr. tønde land.

Jørgen Larsen skabte efter datidens for
hold et mønsterbrug på den tidligere sø
bund. Han døde i 1931, og hans familie vi
dereførte hjemmet på Gårdbogård til 1940. 
Hans energi og evner rakte ud over egne 
markskel og blev taget i brug på landsplan 
i mange offentlige hverv. Det bør nævnes, 
at det var Jørgen Larsen som i 1891 ind
førte jerseykvæget til Danmark. Da han 
fyldte 80 år, fik han overrakt Landhushold
ningsselskabets største sølvbæger.

Fra 1918 og til sin død var Jørgen Lar
sen medlem af Hedeselskabets repræsen
tantskab, og han gik i 1909 i spidsen for op
rettelsen af Plantningsselskabet Tolne Skov, 
hvis formand han var, så længe han levede.

I en nekrolog over Jørgen Larsen skrev 
direktør Niels Basse i Hedeselskabets Tids
skrift, at „Udtørringen og kultiveringen af 
Gårdbo sø var et arbejde, der ikke alene 
kom ejeren til gode. De mange lodsejere, der 
boede omkring den tidligere værdiløse sø, 
fik ved etatsrådens initiativ udvist hver sin 
særlige englod, og der blev adgang til - for 
en ringe pris - at købe hø. Følgen blev en 
almindelig opblomstring af mange små he
debrug."

*

Gårdbogård havde adskillige ejere, indtil 
Vincens Baron Lerche købte godset i 1975. 
Sælger var staten, der havde overtaget det 
som gældsfragåelsesbo.

Det var gået med Gårdbogårds arealer 
som så mange andre, der blev indvundet: 
Jorden satte sig, og de mange agerrender i 
marken tillige med for ringe kanaldybde 
gav ikke tilstrækkelig afvanding. Ofte stod 
det meste af området under vand i vinter
tiden.

Ved landvindingslovens fremkomst i 1940 
bad den daværende ejer, G. Østergård, He
deselskabets kulturtekniske afdeling om at 
udarbejde et forslag til afvanding. Det, der 
blev enighed om, indeholdt i hovedtrækkene 
uddybning af land- og hovedkanaler, opfø
relse af en pumpestation til at pumpe van
det ud i Knasborg å samt detaildræning. Ar
bejdet fuldførtes i 1940’rne.
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1 1977 ønskede baron Lerche at supplere 
det gamle drænsystem for at få endnu mere 
trafiksikker jord og anmodede Hedeselska
bet om at dræne godt 150 ha. Det blev be
sluttet at lægge nye drænledninger ned imel
lem de allerede lagte, så afstanden mellem 
ledningerne blev 50 meter. Selskabets lokale 
grundforbedringskontor og maskinvirksom- 
heden i Viborg fik overdraget opgaven.

Da revnedannelserne i jorden giver stor 
tilstrømning til drænene, blev det besluttet 
at nedlægge rør af store dimensioner: 15 cm 
betonfalsrør, som blev pakket med mus
lingeskaller. Hedeselskabet lagde rørene ned 
med sin store automatiske drængravema
skine, som på grund af rørenes størrelse 
måtte forsynes med bredere kæde og rør
kasse.

I alt blev der nedlagt 9 km rør, og ved et 
fortræffeligt samarbejde med godsets le
delse angående tilkørsel af rør og skaller op
nåedes en udmærket arbejdsrytme under 
nedlæggelsen af det tunge materiale.

Over for Tidsskriftets redaktion bekræf
ter baron Lerche sin tilfredshed med grund
forbedringen. Hvis den sidste dræning ikke 
var blevet gennemført, havde det ikke væ
ret muligt at bjerge 1981-høsten. Desværre 
blev især bygafgrøden forinden ramt af 
anden klimatisk modgang: stærk nattefrost 
og senere natlig nedbør på 70 mm. Det be
tød et minus i udbyttet på et par tusinde 
tønder.

Den forbedrede afvanding er årsag til, at 
det er muligt at dyrke vinterhvede, som nu 
står frodig og grøn på 33 ha og sædvanlig
vis giver 30-35 fold. På de sandede rand
arealer er 54 ha tilsået med rug, og her ven
tes kun et afkast på 10 fold.

For at mindske risikoen i tilfælde af mis
vækst er der satset på adskillige afgrøder så 
som vårhvede, byg, havre, raps, rapgræs og 
rajgræs. I alt er 235 ha med i denne om
drift. Plantage (50 ha), græsning, hede, veje 
og kanaler omfatter 257 ha. En tidligere 
ejer har desværre fjernet al større trævækst 
i plantagerne. Læ kan der ikke blive for me
get af på denne egn, der har havet som nær 
nabo til to sider.

Godsets produktionsbygninger, der tidli
gere var opført med henblik på et stort hus

dyrhold, er nu til dels fjernet og erstattet af 
stort korntørreri og maskinhus.

Af 350 stykker jerseykvæg, heraf 200 
malkekøer, findes på Gårdbogård nu kun 
et maleri på godsejerens kontor af tyren 
Bravo. Omkring 20 heste og lige så mange 
føl og plage er erstattet af traktorer.

Og godsets arbejdsstyrke er i dag så tæt 
afpasset efter behovet, at antallet skal ud
trykkes med brøk, nemlig 1 x/2 mandlig ar
bejdskraft. - Et billede af Gårdbogårds fol
kehold anno 1900 viser en medhjælperskare 
på 49.

Hans Sigfred Knudsen

Reception og regionsmøde 
på Lolland
Den 26. marts var der reception i Hedesel
skabets nye kontor i 0. Toreby på Lolland. 
Nærværende var blandt andre set fra ven
stre medlem af Hedeselskabets repræsen
tantskab, gårdejer Johs. Hansen, Eskildstrup, 
direktør K. Sandahl Skov, Viborg, og di
striktschef Lars E. Rasmussen, Nykøbing F.

Efter receptionen var der regionsmøde i 
Toreby Forsamlingsgård med deltagere fra 
Storstrømsamtet.

For at undgå kontakt med det m & k hær
gede Fyn benyttede en halv snes deltagere 
fra Hedeselskabet i Viborg taxafly fra Tir
strup til flyvepladsen ved Højbygård på 
Lolland.

L I .  -M.
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Hedeselskabet 
har anlagt 
7500 ha plantage 
og 3000 ha 
småplantning 
i Vendsyssel
Landsdelen har en speciel 
mangestammet bøg, 
buketbøgen - skyldes dens 
fremkomst stævning?

Af skovrider Finn A. Jensen, 
Tolne

Vendsyssels topografi minder om den, der 
findes i det øvrige Jylland, nemlig centralt 
til østligt beliggende bakkeland og mod vest 
og syd store flade strækninger.

Geologisk er der derimod store forskelle, 
idet Vendsyssels karakteristiske flade stræk 
er hævet havbund eller mose og ikke som i 
Midtjylland hedeslette. Langs kysterne, især 
mod vest, er der sandarealer af betydeligt 
omfang.

Det vendsysselske klima er bestandigt blæ
sende, og karakteristisk ved hyppige og 
voldsomme vejrskift.

Plantningssagen
Vendsyssel har været voldsomt hærget af 
sandflugt i 1700- og 1800-tallet, og der var 
stort behov for sanddæmpning.

De begyndende sandflugtsdæmpende plan
tageanlæg fandt sted ved Tversted i Tannis 
Bugten i 1850-70erne under anvendelse af 
hvidgran, østrigsk fyr, bjergfyr og ædelgran.

Dog først i det næste 10-år før århundred-

Skovrider Finn A. Jensen i et ,,lysthus^ af stødskudsbøg af ubestemmelig alder. Eksempla
ret har et usædvanlig stort omfang.
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skiftet antog kystplantningerne et virkeligt 
betydeligt omfang, bl.a. fordi man havde 
slået sig til tåls med, at kun bjergfyr og 
skovfyr var egnede hovedtræarter under de 
barske forhold.

Inde i landet, især mod øst, var der ikke 
egentlig sandflugt, men kraftig erosion på 
grund af stadig blæst, og billeder og beskri
velser fra århundredskiftet efterlader Vend
syssel som et bart land, hvor kun få bøge- 
og egekrat mod øst trodser klimaet.

Egentlige skovområder findes kun på den 
Jydske Ås og endda i et såre beskedent om
fang, nemlig 10-15 skove. Åsen er et mo
rænedrag og ikke en ås i geologisk forstand, 
og den strækker sig fra Ålborg i syd til 
Hirtshals i nord beskrivende en bue over 
mod østkysten, undervejs afbrudt og med 
uroligt forløb.

Plantningsiveren i kystområderne under 
staten var som sagt stærk lige op til år
hundredskiftet, og inde i landet begyndte 
E. M. Dalgas læplantningen og plantnings
sagen i det hele taget.

I 1889 holdtes et møde i Hjørring, der er 
refereret således i Vendsyssel Tidende 27. 
oktober 1889: „Efter Opfordring fra Land
boforeningernes Bestyrelse holdt Hr. Capi- 
tain Dalgas i Løverdags (25. Oktober) paa 
Hotel du Nord her i Byen for en temmelig 
talrig Forsamling Foredrag om Træplant
ningen. Formanden takkede Hr. Dalgas, for 
at han havde efterkommet Opfordringen og 
bemærkede, at Hr. Dalgas var så almindelig 
bekjendt, og at hans Navn havde så god en 
Klang, at han ikke behøvede nærmere at 
introducere ham for Forsamlingen.“

I efteråret 1889 stiftedes 5 have- og plant
ningsforeninger i Vendsyssel.

I snæver sammenhæng med stiftelsen af 
Plantningsselskabet Tolne Skov i 1906 an
satte Hedeselskabet A. F. E. Hornemann 
som skovrider for det daværende Hjørring 
amt, og dermed var grunden lagt til skov
rejsning i det nordlige Vendsyssels indland.

Den samlede skovrejsning har antaget så 
stort omfang, at Vendsyssel i dag kan glæde 
sig over en skovprocent på 10-11 (jvf. 11,5 
for hele Danmark).

Omstændighederne omkring plantagean
læg har imidlertid i Vendsyssel formet sig
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Typisk forekomst af buket bøge fra fredet 
areal i Tolne skov.

anderledes end i Midtjylland, idet der her
oppe er anlagt en mængde små og mindre 
fredskovplantager og kun i ringe omfang 
plantager over 30 ha.

I alt er der anlagt omkring 7500 ha fred
skovplantager og 3000 ha småplantninger 
med Hedeselskabets medvirken.

I dag består arbejdet for Vendsyssel Plan
tagedistrikt af daglig drift af godt og vel 
halvdelen af disse plantager og kun i ube
tydelig grad af nyanlæg.

Læplantningen har de seneste 5 år haft et 
støt tempo med anlæg af ca. 100 km pr. år 
af kollektive hegn og ca. 70 km pr. år af 
individuelle hegn (omregnet til den kollek
tive model). Plantageadministrationen er
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Stiklingeformerede planter af én klon plantet i foråret 1979. På anlcegstidspunktet var plan
terne 5 år.

selvsagt præget af, at driftsenhederne som 
omtalt er relativt små.

Vendsysselbøgen - ,,buketbøgen'
Naturligt forekommende bøg i Vendsyssel 
er speciel derved, at den er mangestammet. 
En bøgeskov, der består af disse buketbøge, 
som de betegnes, markerer sig i sin udpræ
gede form med stor afstand mellem buket
terne og 10-20 stammer i buketten.

Buketten bærer præg af, at i den indbyr
des konkurrence mellem stammerne har 
kun et mindre antal styrke til at følge med 
og danne krone, mens mange må visne. 
Disse overskyggede småstammer samt stør
re mængder nedfaldne smågrene fra de 
tætstående stammer danner ofte en uordent

lig risdynge i og omkring bukettens basis.
Buketten har alle overgange lige fra et 

tæt knippe til en 5 m bred ring - og kan i 
den sidste udgave sammenlignes med gamle 
dages havelysthus af tætplantet bøg eller 
avnbøg i ring.

Hvorfor har bøgen denne form i Vend
syssel?

Fænomenet er da heller ikke skarpt af
grænset netop hertil, men dog er forekom
sten bemærkelsesværdig hurtigt aftagende 
ned gennem Jylland for formentlig næsten 
at forsvinde syd for en linie Randers-Vi- 
borg-Skjern.

Der er tale om, at bøgen i det nordlige 
udviser særlig evne til at danne stødskud, 
og til at disse stødskud kan vokse til bøge
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buske og buketbøge.
Man må forestille sig, at gentagen fæld

ning af buketbøge gradvist gør bukettens 
diameter større. Men hvorvidt der er tale 
om en udbredt og egentlig driftsform i lig
hed med den fra stævningsskovene kendte, 
ja, det er uvist. Eiler Worsøe, Randers, der 
i 1979 udgav bogen Stævningsskovene, vil 
formentlig belyse forekomst og baggrund.

Træartsvalg i Vendsyssel 
De sandflugtsdæmpende træarter blev som 
sagt i forrige århundrede indsnævret til ho
vedsagelig bjergfyr og skovfyr. Men ikke 
alle forsøg på at benytte andre træarter slog 
fejl, og stadig står der oprindelige bevoks
ninger af ædelgran, østrigsk fyr og sitka- 
gran som igennem tiden har inspireret til at 
fortsætte med disse træarter.

Som vedproducerende nåletræarter i „de 
gamle skovegne*1 i Vendsyssels øst- og syd
lige del vælges ædelgran, sitkagran og gran
dis og kun i mindre omfang rødgran, der

svækkes af den konstante påvirkning af 
blæst og salt.

Stiklingeformering
Fra især Vesttyskland, men også fra bl.a. 
Sverige, er stiklingeformering af rødgran og 
sitkagran kendt gennem nogle år. I Dan
mark har Arboretet i Hørsholm i de sene
ste år arbejdet med at fremskaffe et egnet 
modermateriale til denne formering.

Ved stiklingeformering tilsigtes såvel en 
hurtig opformering af et bestemt ønsket ma
teriale som en forædlingsgevinst. Foræd
lingsgevinsten er bl.a. en mertilvækst på 
15-20 pct. på både højde og volumen. Tolne 
Skovs Planteskole er medvirkende ved stik
lingeformering i den erhvervsmæssige fase.

Dermed er der måske taget skridt til at 
følge linien op fra de dage, da Hedeselska
bet ved Tolne Skovs stiftelse begyndte skov
rejsningen i Vendsyssel, men nu blot med 
forøget styrke under anvendelse af træfor
ædling og moderne plantagedrift.

Seminar for jordbrugsforskere
NJF holder i dagene 24.-27. august 1982 se
minar vedrørende Miljø- og Vandplanlæg
ning på Riber Kjærgård. Seminaret omhand
ler en række af de fagområder, som berører 
Hedeselskabets daglige virke. - Kontakt 
Viggo Larsen, Hedeselskabet, eller profes
sor Kingo Jacobsen (01) 29 30 88 for oplys
ninger.

Analyser af landbrugsjorden
I beretningsåret 1981 er antallet af bestem
melser af reaktionstal steget med ca. 4000 
eller 3 pct. Antallet af fosforsyre- og kali
umtal er steget med 4,5 pct., medens antal 
magnesiumtal og kobbertal er steget med 
henholdsvis 10 og 14 pct. i forhold til 1980.

Betragtet over en længere årrække har 
der imidlertid været tilbagegang i antallet 
af jordbundsundersøgelser, idet det er en 
almindelig udvikling, at der udtages et fær
re antal jordprøver pr. areal end tidligere. 
Til gengæld gentages jordbundsundersøgel
serne med en lidt større hyppighed.

Der er i 1981 i hele landet foretaget føl
gende antal jordanalyser: Rt for kalktilstan
den 139.449, fosfor 115.370, kali 115.969, 
magnesium 14.601 og kobber 11.513. 
(Landsforsøgene 1981)

450.000 kr. til læplantning
Fra købmand Sven Hansen og hustru Ina 
Hansens fond i Sorø har Hedeselskabet for 
9. gang modtaget 50.000 kr. Beløbet skal 
som sædvanligt anvendes til læplantning i 
den centrale del af Ribe amt. Købmand 
Sven Hansen døde i september i fjor.

20.000 kr. til Kongenshus 
Mindepark
Kongenshus Mindepark har til støtte for be
varing af naturen omkring mindeparken og 
det minde, der er rejst for de første hede
opdyrkere, modtaget følgende beløb: Bi
kubefonden 10.000 kr. og Augustinus Fon
den 10.000 kr.
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Gødningsforsøg 
i ung sitkagran 
på vestjysk 
hedeflade
Af skovrider Jørgen Lundberg, 
Hedeselskabet

Gødskning er i de senere år blevet et natur
ligt led i vore bestræbelser på at øge hede
skovenes vedproduktion.

Udviklingen er et resultat af de sidste år
tiers lovende forsøgsresultater, som dog næ
sten udelukkende har været koncentreret 
om hovedtræarten rødgran. Denne træarts 
åbenlyse dyrkningsmæssige svagheder, bl.a. 
dens store følsomhed overfor rodsvamp, 
vind og saltslag samt i mange tilfælde en 
produktionsmæssig underlegenhed overfor 
andre træarter, bevirker en aftagende domi
nans i hedeskovene til fordel for bl.a. ædel
gran, sitkagran, grandis, douglas m.fl.

Det er derfor naturligt at inddrage disse 
træarter i vore undersøgelser af gødnings
virkningen i sandjordsområdet, og for den 
almindelige ædelgran foreligger allerede en
kelte erfaringer.

I Hedeselskabets grundforbedringsforsøg 
i Dejbjerg Plantage (10) er både rødgranens 
og ædelgranens reaktion på grundgødskning 
med fosfor ved kulturstart undersøgt, og se
nest er der i Skovforeningens Tidsskrift re
degjort for et gødningsforsøg i mellem- 
aldrende ædelgran (7). I begge tilfælde viste 
ædelgranen en positiv reaktion svarende til 
den, der opnås for rødgran.

I det følgende omtales et af Hedeselskabet 
anlagt gødningsforsøg i ung sitkagran.

Forsøgsarealet
Forsøget blev anlagt 1967 i Rimmehøj Plan
tage, der er beliggende i hedeflade-området

nord for Storåens udløb mod Nissum Fjord. 
Her erhvervede Carlsbergfondets plantage
selskab i 1942 320 ha hede, der blev tilplan
tet i årene fra 1944 til 1958. På grund af 
områdets kystnære beliggenhed skete til
plantningen i vid udstrækning med sitka
gran.

Jordbunden på forsøgsarealet er fluvio- 
glacialt skyllesand aflejret i Karupfladens 
vestlige afstrømningsområde. Resultatet af 
en jordbundsundersøgelse i 1980 er vist i ta
bel 1, og det fremgår heraf, at der er tale 
om en grovkornet, næringsfattig hedepodsol- 
jord.

Teksturanalysen af undergrunden viser en 
sten-/grovsandsfraktion på 86-88 pct. Ved 
den kemiske analyse er fundet meget små 
fosforsyretal og i den mineralske jord tillige 
små kalital. De lave værdier er dog ikke 
usædvanlige for rå hedejord.

Profilets udfældningslag har en betydelig 
størrelse, i alt ca. 50 cm. Den øverste del er 
en humusal og den nederste en fast sam
menkittet jernal. Ved undersøgelse af rod
dybden, der ligeledes er anført i tabel 1, er 
fundet, at trærødderne kan gennemvokse 
humusalen, men at jernalen tilsyneladende 
er helt uigennemtrængelig for rodvækst.

Udfældningslagets mægtighed gør det 
sandsynligt, at dets oprindelse ikke alene er 
et resultat af den normale podsoleringspro- 
ces i hedeprofilet, men tillige et resultat af 
en grundvandspodsolering (Gleypodsol) som 
følge af områdets højtstående grundvand. 
Dette afspejles i de nærliggende Amstrup- 
søer (se figur 1), hvor vandoverfladen er ca. 
1 m under det omgivende terrain.

Nederst i tabel 1 er vist en række grund
vandsmålinger på forsøgsareaterne. I 1968 
skete målingen i et enkelt jordbundshul i 
hver afdeling, men i 1980 blev nedsat vand
standsrør i samtlige forsøgsparceller d.v.s. 
8 i hver afdeling.

Målingerne har vist en grundvandsstand, 
der i iagttagelsesperioden maksimalt har 
haft en dybde på ca. 1,3 m. Efter det me
get regnfulde efterår 1980 var afstanden til 
grundvandet kun 0,1-0,4 m.

Forsøgsbevoksningen. De to forsøgsafde
linger blev tilplantet efter traditionel hede
opdyrkning, d.v.s. efter nogle års forudgå-
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Tabel 1.
: rofilbeskrivelser Jordbundsanalyser Profilbeskri-

Ugadet p-gødet velse og jord-
pH '7t Kt oH Ft Kt bundsanalyse

A råhumus T o-5 cm 4,2 o,2 13,6 4,8 0,4 qf 2 af forsøgs-
TI Q - U cm 4,1 o, 3 15,6 6,2 0,2 9,9 arealerne juni 

1980. Grund-
A1 blegsand T 5-2o cm 4,1 c f 2 6,9 6,3 0,2 2,0 vandsmålin-

II 4-21 cm 4,1 0 11 6,2 6,1 0,2 2 2 ger 1968-81. 
Gennemsnit

B1 humusal I 2o-38 cm 4,3 0,1 2,? 6,6 0,3 1.6 af alle par-
II 21-33 cm 6,3 0,1 1.5 6,3 1,4 1,8 celler i de to 

blokke.
B? jernal I 38-72 cm 4,9 0,8 o,5 4,6 0,2 o,7 Blok I:

IT 33-71 cm 4,5 0,1 o, S 6,4 0,6 0,8 afd. 7.
Blok II:

C undergrund I 7 2 - cm 5,1 1,1 o ,4 4 ,8 1,3 0.5 afd. 12.
II 71- cm i 5,1 o ,6 o, 4 5,2 0,6 0,5

Teksturanalyse af undergrund
sten grovsand finsand silt ler humus

2 - o f 2  - O ,o2 - org.
> 2 mm o,2 mm o,o2 mm o,oo2 mm <0,00? mm stof

I 5,8 % 82,5 % 9,5 % 0 ,8 % o,9 % o,5 %
T T lo,4 % 76,2 % 9,7 % 1 ,5 % 1,5 % o,7 %

Gennemsnitlig roddvbde I 39 cm
II 36 cm

Af stand til grundvand (cm)
1.11 15.11 9.6 18.7 28.8 29.9 3o. lo 31.3 29.4 31.7
1968 1968 198o 198o 19Bo 19So 198o 1981 1981 1981

T 86 62 12o 114 134 123 53 13 52 84
II 34 6o 122 83 122 lo3 29 38 77 99

Tabel 2.
Nåleanalyser, 
december 1979. 
De anførte re
sultater er gen
nemsnit af begge 
blokke. Prøver
ne er udtaget i 
øverste gren
krans på 10 træer 
pr. parcel.

H- P + P

Behandling 0 N K NK P NP PK NPK

Næringsstof % af tørstof
N l,3o 1,34 l—

1
NN1—

1

1,27 1,32 1,27 1,31 1,34
P o,12 0,11 0,12 o,12 0,2o o,17 o,17 0,18
K 0,88 o,82 0,9o o,85 1,11 1,00 o,99 1, o3
Mg o,15 o,15 o,17 o,15 o,19 o,19 0,2o o,19
Ca o,45 0,52 o,54 o,51 o,55 o,59 o,59 o,59

p.p.m.

Cu 2,7 3,1 3,9 2,7 2,6 2,7 4,8 3,6
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ende udluftning af heden. Tilblivelseshisto 
rien er følgende:

afd. 7 afd. 12
Skrælpløjning og

knivharvning af heden 1954 1951
Skrælpløjning og

knivharvning af heden 1956 1953
Rendepløjning med

grubning 1957 1954
Tilplantning med sitkagran

og bjergfyr 1958 1955
Rensning med knivharve 1959
Tilpløjning 1962 1960

Kulturstarten var sikker men meget lang-
som. Trods de anførte foranstaltninger i

form af bjergfyrammer, rensning og tilpløj- 
ning var sitkagranerne ved forsøgets start i 
1967 kun 1-1,5 m høje og stærkt præget af 
næringsmangel, der foruden korte årsskud 
ytrede sig som kortnålethed samt klorotiske 
og visnende nåle på 2-årige og ældre nåle
årgange.

Forsøgsplan og gødskning 
Forsøget er et faktiorielt NPK-forsøg i 2 
blokke, og den randomiserede parcelforde
ling fremgår af fig. 1. Størrelsen af de en
kelte parceller, der indeholder 6-7 træræk
ker, er 300 m2.

Gødningen blev udbragt den 15. og 16. 
juni 1967 ved bredsåning, dog ikke i skel- 
rækkemellemrummene. Gødning er kun til-

Fig. 1: Forsøgets beliggenhed i Rimmehøj Plantage og parcel fordelingen.
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l forgrunden ugødet sitkagran med indblanding af bjergfyr. / baggrunden en fosforgødet 
parcel.

ført denne ene gang, og følgende mængder 
blev givet:

400 kg kalkammonsalpeter
pr. ha indeholdende 104 kg N,

1000 kg superfosfat
pr. ha indeholdende 78 kg P,

400 kg kaligødning
pr. ha indeholdende 196 kg K.

Forsøgsresultater
Tilvækst. Forsøget er til og med vækstsæ
sonen 1973 fulgt med årlige topskudsmålin
ger foretaget på 30 træer pr. parcel udvalgt 
repræsentativt, dog ikke i skelrækkerne. I 
1979 måltes forsøget påny, idet der blev sko
vet 25 træer pr. parcel til bestemmelse af 
topskudsudviklingen i perioden 1974-79, li
gesom prøvetræernes diametre blev bestemt. 
For at sikre mod nabovirkning blev der ikke 
udtaget prøvetræer i de 2 yderste trærækker 
i begge sider af forsøgsparcellerne.

Resultatet af målingerne er vist grafisk i 
fig. 2-4. Den samlede højdetilvækst i hele 
forsøgsperioden 1967-79, i alt 13 vækstår er 
vist i fig. 2. Det ses umiddelbart, at den til
førte fosfor har givet et meget kraftigt 
vækstudslag, mens kvælstof og kalium har 
været uden virkning.

Den samlede højdetilvækst i forsøgspe
rioden er for de ugødede kontrolparceller 
og for gødede parceller uden P-tilførsel af 
samme størrelsesorden, nemlig godt 2 m. I 
forhold hertil viser P-gødskningen en højde
tilvækst på ca. 4 m eller næsten en fordob
ling.

En virkning af kvælstof og kalium, som 
alene måtte vise sig de første år efter gødsk
ning, kunne tænkes at fortabe sig i en opgø
relse for hele forsøgsperioden. Men det er 
ikke tilfældet. En variansanalytisk behand
ling af måleresultaterne for såvel de en
kelte år efter gødskning som for den sam
lede højdetilvækst viser, at der alene er tale
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5 — m højdetilvækst ialt 1967- 79

©
—5m tilvækster er mindst i årene 1974-77, for

mentlig som et resultat af tørkeår, men i 
1978-79 er mertilvæksten påny stigende til 
samme niveau som 1971-73.
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Fig. 2: Den samlede højdetilvækst i forsøgs
perioden.

om et P-udslag, som statistisk vurderet er 
højt signifikant.

Fig. 3 viser, at gødningens indflydelse på 
diameterudviklingen er analog med virknin
gen på højdetilvæksten. Med en træhøjde på 
1-1,5 m ved forsøgets start var Dg 1,3 m 
praktisk taget 0. De anførte diametre i fig. 
3 viser derfor diameterudviklingen i for
søgsperioden. P-udslaget er ca. 50 pct., hvil
ket svarer til et udslag på grundfladetilvæk
sten på ca. det dobbelte. Med en fordobling 
af både højde- og grundfladetilvækst er det 
beregnet, at P-gødskningen har øget masse
tilvæksten i forsøgsperioden med ca. 200 pct.

Den langtidige effekt af P-tilførslen frem
går af fig. 4, hvor de årlige højdetilvækster 
er vist. Som det ofte ses i gødningsforsøg i 
skov, er der ikke noget udslag i gødsknings
året, men fra 1968 og frem er der et stort 
og vedvarende udslag. Det topper 2 år efter 
gødskning i 1969 med en årlig mertilvækst 
på 25 cm og falder herefter til et mertil- 
vækstniveau på 10-15 cm, som vedvarer re
sten af forsøgsperioden.

Der er ikke noget, der tyder på aftagende 
P-effekt i forsøgsperioden. De årlige mer-

Der er grund til at tro, at virkningen af 
fosfortilførsel vil være længe- måske stedse
varende. Den langtidige effekt er kendt bl.a. 
fra de markante bonitetsgrænser, der træffes 
i fosformanglende hedeområder mellem be
voksninger plantet i agermark og rå hede 
(10). Også nåleanalyser i et gammelt flad- 
rodplantningsforsøg med bl.a. fosfortilskud 
viste, at P-koncentrationen i nålene endnu 
26 år efter gødskning var påvirket af den 
tilførte fosfor (2).

Nåleanalyser. I december 1979 blev ud
taget nåleprøver fra øverste grenkrans på 10 
træer pr. parcel. Analyseresultaterne er gen
givet i tabel 2 med gennemsnitstal for beg
ge blokke, og ligesom figurillustrationerne 
grupperet ± P, hvilket umiddelbart giver 
indtryk af P-virkningen.

Uden fosfortilførsel er P-koncentrationen 
i nålene 0,11-0,12 pct., og med fosfortilfør
sel øget til 0,17-0,20 pct. endnu 13 år efter 
gødskning, en forøgelse, der ligesom udsla
get på højdetilvæksten peger mod den lang
varige effekt.

Leyton (8) angiver en markant optimums
værdi på 0,13 pct. P hos ung sitkagran og 
beregner, at værdier på 0,17-0,20 pct., som 
de her fundne, vil være overoptimale i en 
grad, der betyder bortfald af mertilvækst. 
Denne konklusion kan ikke finde støtte i 
den her fundne relation mellem P-indholdet 
i nåle og mertilvækst.

Nåleanalyserne viser endvidere, at det til
førte kvælstof og kalium 13 år efter gødsk
ning ikke afspejler sig i en forbedret nærings
koncentration af disse stoffer. Derimod har 
P-tilførslen udover øget P-koncentration 
medført stigninger i både K-, Mg-, og Ca- 
koncentrationerne. For Ca’s vedkommende 
dog ikke uventet, idet der med Superfosfat 
også tilføres Ca-ioner.

For kalium skønner Leyton en optimums
værdi på ca. 1 pct., og dette niveau er netop 
nået, men bemærkelsesværdigt nok ikke med 
K- men med P-tilførsel.

For kvælstof anfører Leyton et optimum 
på 1,4-1,5 pct. eller lidt mere end fundet i
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dette forsøg, hvor gennemsnitsværdierne 
uanset behandling ligger omkring 1,3 pct.

De fundne kobberværdier varierer fra 2,6 
til 4,8 ppm. Der er således tale om en be
tydelig spredning, der spænder fra værdier, 
der ifølge Benzian og Warren (3) er udtryk 
for kobbermangel hos 1-årige frøbedsplan
ter (2,3-2,8 ppm) til værdier, som Ahrens 
(1) angiver som normalområdet for øvre 
kronedele hos ældre sitkagran (4,6-6,6 ppm). 
Variationen ses ikke at have nogen forbin
delse med gødningstilførslen.

G rundvandsstand. Den stærkt øgede vækst 
i de P-gødede parceller har betydet en øget 
transpiration, som må formodes at medføre 
en sænkning af det højtstående grundvand. 
De foretagne grundvandsmålinger kan dog 
ikke vise dette. Gennemsnittet af 3 målin
ger i vækstperioden den 9/6 og 18/7 1980 
samt den 31/7 1981 viser følgende grund
vandsdybder i cm:

+ P
0 N K NK p NP PK NPK

Blok I 119 99 96 lol 95 lo8 112 118
- II 112 llo 1 OG l2o llo 119 9o in

Gens. 116 lo& 98 m loj IH lol 116

Uden P-gødskning er totalgennemsnittet 107 
cm og med P-gødskning 108 cm. Forklarin
gen på, at der ikke har vist sig nogen måle
lig forskel må antages at ligge i det forhold, 
at forskelle udlignes meget hurtigt på grund 
af den grovkornede sandjords store permea
bilitet.

Diskussion
Det beskrevne forsøg viser, at en éngangs
tilførsel på 78 kg P pr. ha (1000 kg super
fosfat) til ung sitkagran på en vestjysk he- 
defladelokalitet giver en kraftig og langva
rig vækststimulans. Udslaget er af samme 
størrelsesorden, som fundet i forsøg med 
rødgran på andre vestjyske lokaliteter, bl.a. 
på bakkeø i Dejbjerg og Stråsø Plantager 
(10, 5) samt på hedeflade på Klosterheden
(4).

Sitkagranens kraftige reaktion på P-gødsk- 
ningen med en fordobling af højdevæksten 
gennem en 13-årig forsøgsperiode er for
ståelig på baggrund af forsøgsarealets eks
tremt lave fosforsyretal i overjorden. De er, 
som anført i tabel 1, bestemt til 0,1-0,3, hvil
ket for rødgran iflg. Holstener-Jørgensen 
(6) indicerer et relativt udslag på højdevæk -

7 — cm diameter E 1979
Dg

6-

5—

4 —

2—

1-

©

@

■mm
GI
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O X K NK P XT PK XTK
Fig. 3: Den samlede diametertilvækst i for
søgsperioden.

sten på 200-300. Sitkagranens reaktion på 
fosfortilførsel svarer således i hvert fald i 
ungdommen til rødgranens.

Forsøgsarealets specifikke jordbundsfor
hold er medvirkende til den udtalte fosfor
mangel. Gleypodsollens kraftige udfæld
ningslag med en for rodvækst uigennem
trængelig jernal hindrer udviklingen af et 
dyberegående rodsystem, der kunne udnytte 
tilgængelige fosforreserver i dybereliggende 
lag. Jordbundsanalysen viser således jfr. ta
bel 1, at fosforsyretallene i undergrunden er 
0,6-1,3.

Et stort jernindhold i profilet, som til
stedeværelsen af jernalen kan tages som ud
tryk for, er medvirkende til den udtalte fos
formangel. Med pH-værdier på 4,1-4,6 er 
jordens fosforindhold fastlagt som tungt op
løselige jern- og aluminiumfosfater. Af sam
me grund afspejler den tilførte fosfor sig 
kun uklart i fosforsyretallene i de gødede 
parceller, jfr. tabel 1.

Gødningsreaktionen hos ung rødgran i 
sandjordsområdet viser ofte en kvælstofef- 
fekt (9). Den er helt udeblevet i dette for-
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cm årlig højdetilvækst

A
/ \

/ \

/v /
/ 'Vv v@

1967 68 69 7Q 71 72 73 74 75 76 7 7 78 79

Fz'g. Den årligt løbende højdetilvækst for parcelgrupper med og uden fosfor tilførsel.

søg, et forhold, som dog næppe kan tolkes 
som et mindre kvælstofbehov hos sitkagran. 
Snarere må det antages, at den udeblevne 
kvælstofeffekt er et resultat af det højtstå
ende grundvand, der i hvert fald i perioder 
sikrer tilstrækkeligt gode fugtighedsforhold 
i rodzonen til en rigelig kvælstofmineralise- 
ring.

Udeblivelsen af en kaliumvirkning er ikke 
så overraskende. Stoffet synes mindre bety
dende ved gødningstilførsel til ung gran i 
sandjordsområdet.

Litteratur
(1) Ahrens, E. 1964: Untersuchungen fiber

den Gehalt von Blåttern und Nadeln 
verschiedener Baumarten an Kupfer, 
Zink, Bor, Molybdån und Mangan. 
Allg. Forst. - Jagdz. 135: 8-16.

(2) Bartholin, T. S. 1969: Revision af et flad-
rodplantningsforsøg med henblik på at 
konstatere langtidsvirkning af fosfor
gødskning. Forsti. Forsøgsv. Danm. 32: 
169-188.

(3) Benzian, B. og R. G. Warren 1956: Cop
per deficiency in Sitka spruce seedlings. 
Nature 178: 864-865.

(4) Holstener-Jørgensen, H. 1963: Et gød

ningsforsøg i en kultur med rødgran 
og japansk lærk på Klosterheden. 
Forsti. Forsøgsv. Danm. 28: 67-95.

(5) - , T. S. Bartholin og B. Green 1969: Et
gødningsforsøg i en kultur med rød
gran og bjergfyr i Stråsø Plantage. 
Forsti. Forsøgsv. Danm. 32: 157-167.

(6) - 1970: Jordbundsanalyser og gødskning
på jyske sandjorder. Dansk Skovforen. 
Tidsskr. 55: 94-101.

(7) - og J. Lundberg 1980: Et gødningsforsøg
i mellemaldrende ædelgran på diluvial- 
sand i Thy. Dansk Skovforen. Tidsskr. 
65: 82-90.

(8) Leyton, L. 1957: The relationship be
tween the Growth and Mineral Nutri
tion of Conifers. The Physiologi of 
Forest Trees. Symposium Harvard 
Forest 1957: 323-345.

(9) Møller, Carl Mar:, Ole Scharff og Jens R.
Dragsted 1969: 10 Years’ Fertilizing 
Experiments in Norway spruce and 
Beech Representing the Main Vari
ations in Growth Conditions in Den
mark. Forsti. Forsøgsv. Danm. 31: 85- 
278.

(10) Oksbjerg, E., G. West-Nielsen og J. Lund
berg 1969: Et jordforbedringsforsøg i 
Dejbjerg Plantage. Hedeselsk. Tidsskr. 
90: 53-71.

54



Virkningen af 
forøget nitrat
tilledning til 
kystnært område
Algevæksten i disse farvande 
begrænses mest formålstjenligt 
ved en formindskelse i 
udledning af fosfor eller kvælstof

Af civilingeniør Jesper Duwe 
Nielsen og lektor, civilingeniør 
Thorkild Hvitved-Jacobsen, 
Laboratoriet for Miljøteknik, 
Aalborg Universitetscenter

I det følgende omtales en indledende under
søgelse, der tyder på, at fosfor gøres be
grænsende på algevæksten samtidig med, at 
kvælstof udledes som nitrat.

Undersøgelsen bygger på et afgangsprojekt 
fra Laboratoriet for Miljøteknik ved Aal
borg Universitetscenter, Nielsen (1981), in
spireret af forsøg i Sverige, Ripi (1978).

Der synes at være et umiddelbart behov 
for en afklaring af, hvorvidt en eventuel 
indsats overfor næringssalttilførslerne til et 
marint eutrofieret område bør være rettet 
mod kvælstof eller phosphor. Det nærliggen
de - og vel også det fremherskende syns
punkt her i landet - er, at kvælstofbelast- 
ningen i givet fald bør mindskes. Dette 
synspunkt underbygges af den umiddelbare 
kendsgerning, at kvælstof er det næringssalt, 
som i de fleste kystnære farvande er til stede 
i en koncentration, der i forbindelse med en 
opblomstring af alger vil blive opbrugt før 
phosphor. Kvælstof vil derfor være det næ

ringssalt, over for hvilket et indgreb vil kun
ne få en umiddelbar effekt. På figur 2 er 
der for de i figur 1 angivne stationer i Ma
riager fjord optegnet det såkaldte N/P-for
hold. Det ses heraf, at ovenstående generelle 
betragtninger er gyldige for Mariager fjord.

En mindskelse af eutrofieringen (nærings
stofberigelse) i de kystnære farvande ved 
indgreb over for kvælstof støder imidlertid 
på den vanskelighed, at afstrømningen fra 
dyrkede landbrugs- og skovarealer svarende 
til 10-20 kg N/ha/år oftest dominerer over 
den kontrollerbare tilledning fra spilde
vandsudløbene. Dette forhold er for Maria
ger fjord illustreret på figur 3.

Det indses således, at et indgreb over for 
kvælstof fra spildevandsudløbene oftest kun 
kan forventes at have en marginal effekt på 
en begrænsning af eutrofieringen. Erindres 
det endvidere, at blågrønne alger gennem 
en kvælstoffixering er i stand til at kompen
sere for en mangel på kvælstofforbindelser 
i opløst form, kan det slutteligt konstateres, 
at indgreb over for kvælstoftilførslerne kan 
vise sig at være illusorisk i eutrofierings
sammenhæng.

Med phosphortilledningerne forholder det 
sig imidlertid noget anderledes. Afstrømnin
gen af phosphor fra landbrugs- og skovarea
ler er sammenlignet med udledningerne af 
phosphor fra kontrollerbare kilder som f.eks. 
husstande og industri oftest minimal. Dette 
forhold er for Mariager fjord ligeledes an- 
skueliggjort på figur 3.

Talrige erfaringer med forsøg på retable
ring af søers vandkvalitet (f.eks. Ryding 
(1978)) angiver, at der ikke udelukkende ved 
en begrænsning af phosphor tilledningerne 
kan forventes en umiddelbar vandkvalitets- 
forbedring. Forholdet er nemlig det, at såvel 
ferske som marine sedimenter i specielt eu- 
trofierede områder er en mulig kilde til 
phosphorfrigivelse f.eks. som følge af risiko 
for lave iltkoncentrationer ved bunden ho
vedsageligt i den produktive periode.

En strategi, der således alene er rettet imod 
en regulering af phosphortilledningerne ved 
de eksterne kilder med det formål at ned
sætte eutrofieringen, vil derfor på forhånd 
ofte være dømt til at mislykkes.

Denne samlede betragtning af problemet
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Figur 1: Kort over Mariager fjord.

er for så vidt ikke ny, men har hidtil kun 
udmøntet sig i en strategi over for vandige 
systemer som f.eks. mindre søer gennem 
samtidig reduktion af spildevandsbelastnin- 
gen og egentlige restaureringstiltag.

I større eutrofierede marine områder er 
anvendelse af restaureringsmetoder som 
f.eks. kunstig iltning, sedimentfjernelse eller 
fældning af opløst phosphor ikke realistiske. 
Det omtalte afgangsprojekts formål har så
ledes i relation til ovennævnte betragtninger 
været at finde frem til en realistisk metode 
til minimering af de interne phosphorkilder.

Figur 2: N/P-forholdet (totale N og P frak
tioner) i den indre del af Mariager fjord. 
Såfremt N/P-forholdet er mindre end 7 an
ses N for at værende begrænsende mens om
vendt P er begrænsende ved et N/P-forhold 
større end 7. Figuren er optegnet på bag
grund af upublicerede målinger foretaget af 
Nordjyllands amtskomune, amtsvandvæse
net.

Phosphor-tilbageholdelse under 
indflydelse af nitrat
Frigivelse af phosphor fra et sediment 
(bundaflejring) hindres bedst ved tilstede
værelse af høje iltkoncentrationer. Herved 
dannes og opretholdes en evne til at tilbage
holde phosphor til iltede jernforbindelser. 
Forsøg med sediment-vandsøjler fra Maria
ger fjord viser imidlertid, at ikke blot opløst 
ilt er i stand til at tilbageholde phosphor, 
men at også nitrat (NO<T ) er det. Nitrat, 
der normalt udelukkende betragtes som et 
næringssalt, er en iltet forbindelse, der sam
men med denitrificerende bakterier er i 
stand til at bibeholde et iltfrit miljø iltet. 
Mangel på fri ilt vil således ikke under ni
trattilstedeværelse efterfølges af en stærkt 
øget phosphorfrigivelse. På figur 4 er vist 
resultatet af nogle enkelte laboratorieforsøg, 
der illustrerer dette.

Det ses af figuren, at frigivelsen af phos
phor fra sedimentet i søjle 2 falder efter ni
tratdoseringen døgn 6. Frigivelseshastighe
den i søjle 2 efter døgn 6 er kun 40 pct. af 
frigivelseshastigheden i søjle 1. Det bemær
kes, at de anvendte koncentrationer af nitrat 
er meget store sammenholdt med de koncen
trationer, der normalt registeres i marine 
områder: 0-3 mg NOs -N/l. En opfølgning 
af projektets eksperimentelle del vil således 
have det primære formål, at eftervise i hvil
ken grad lavere koncentrationer af nitrat 
også vil forhindre eller reducere phosphor- 
frigivelsen fra sedimentet under anaerobe 
forhold.

Modelbetragtninger
A tot N/tot P

20

--------- Inderfjord st 1
----------  Dybet — 2
---- — Yderfjord — 3

\7H/

P begrænsende

"'"I
V”' \ 7.

v ' — "  N begrænsende

F M A M J  J  A  SO N D[J F M A M J  J  A  S O H D l  
1979 1980

På figur 5 er optegnet forløbet af bundkon
centrationen af nitrat i den indre del af Ma
riager fjord i årene 1979-80. På samme fi
gur er optegnet forløbet af nitratkoncentra
tionen, som den fremtræder på årsbasis af 
en empirisk-statistisk model, der tager hen
syn til såvel nitrattilledningen som den ak
tuelle temperatur i inderfjorden.

Antages det nu, at hovedparten (ca. 75 
pct.) af kvælstofudledningen fra Hobro 
rensningsanlæg nitrificeres (omdannes til ni
trat), inden udledningen til fjorden, fås ved 
anvendelse af den omtalte empirisk-statisti-
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ske model, at der med de samme betingelser 
i bundvandet som i perioden 1979-80 kan 
forventes nitratkoncentrationer i sommer
månederne mellem 0,1 og 0,3 mg NO,7" -N//. 
Som det ses af figur 5 er koncentrationen i 
dag mellem 0 og 0,03 mg N07 -'N/l. Der 
kan altså opnås en betragtelig relativ stig
ning i nitratkoncentrationen.

Af figur 2 fremgår det, at phosphor er 
begrænsende for algerne i de produktive for
årsmåneder. Antages det nu, at der på Ho
bro rensningsanlæg i første omgang etable
redes en phosphorfældning, hvorved over 90 
pct. af inderfjordens totale eksterne phos- 
phorbelastning elimineres, er det sandsyn
ligt, at forårsopblomstringen af alger vil 
kunne begrænses. Med en begrænset alge
mængde i forårsmånederne vil sedimanta- 
tion og nedbrydning af alger også kunne be
grænses, hvorfor det vil være rimeligt at an
tage, at iltforbruget og hermed også frigi
velse af specielt phosphor ved bunden vil 
blive mindre.

Udstyres Hobro rensningsanlæg endvidere 
med et nitrificerende modul, vil der med 
baggrund i undersøgelsens resultater kunne 
forventes en yderligere nedsat phosphorfri- 
givelse fra bunden.

Sammenfatning og perspektiver
De indledende laboratorieundersøgelser over 
phosphortilbageholdelsen i marine sedimen
ter under indvirkning af nitrat samt over
vejelser over næringssaltindholdets årstids
variation i specielt Mariager fjord opridser 
en strategi for opnåelse af mindre eutrofie- 
rede kystnære områder. Denne strategi er 
baseret på velkendte teknologier, idet såvel 
phosphorfjernelse som nitrificering af ud
ledt spildevand er hovedtiltagene. Både den 
externe tilledning af phosphor og den inter
ne frigivelse i den vandige recipient søges 
herved kontrolleret.

Udover et håb hos denne artikels forfat
tere om, at den netop beskrevne løsnings
strategi vil kunne puste liv i den for tiden 
ikke særlig frugtbare debat omkring eutro
fieringsbekæmpelse i dc kystnære områder, 
herunder specifikt Mariager fjord, øjnes der 
i den omtalte strategi også et par andre mere 
konkrete perspektiver.

HADSUND

punktkilde

N P N P N P N P N P

CLz

1 2 3 4 1 5 6 Box nr.

Figur 3. Belastningen af hele Mariager fjord 
med næringssalte opgjort på årsbasis. Det 
bemærkes, at hvor kvælstof belastningen ho
vedsagelig er af spredt oprindelse, er phos- 
phorbelastningen af punktformig oprindelse. 
Omtegnet fra Nielsen et al. (1981).

For det første vil det være helt naturligt 
at undersøge strategiens anvendelse i forbin
delse med eutrofieringsbekæmpelse i danske 
søer. En række observationer i søer i Århus 
amtskommune mere end antyder strategiens 
anvendelse for sådanne recipienttyper, År
hus amtskommune (1978), (1979-a) og

Figur 4: Registrering af frigivelsen af phos
phor i sediment-vandsøjler inkuberet anae- 
robt (iltfrit). Søjle 2 er det 6. døgn tilført 
nitrat (20 mg N/l) mens søjle 1 efter døgn 6 
ikke indeholder nitrat.
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® P05 N-------- 2
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t  Dosering af nitrat  
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Figur 5. Bundkoncentrationen af nitrat i den indre del af Mariager fjord i årene 1979-80 
(fuldt optrukne linie). Resultaterne stammer fra upublicerede målinger foretaget af Nord
jyllands amtskommune, amtsvandvæsenet. Den stiplede linie angiver bundkoncentratio
nen efter en empirisk-statistisk model.

(1979-b). For det andet ligger der i løsnings
strategien også en ressourceproblematik. 
Den på rensningsanlæggene fældede phos
phor vil med ressourcemæssig fordel kunne 
anvendes som et phosphatrigt gødningspro
dukt.
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Vand dyrere end benzin

Nord for den saudi-arabiske havneby Jeddah 
ved Det røde Hav bygges en fjerkræfarm, 
hvor der årligt skal produceres 17 mill, kyl
linger.

Både jord og vand har her et meget højt 
saltindhold, og for at dække farmens for
brug af ferskvand er der bygget et anlæg ved

kysten, som skal afsalte havvandet. Gennem 
en 7 km lang rørledning transporteres det 
behandlede vand til farmen.

Omkostningerne ved afsaltningen bringer 
prisen på 1 liter fersk vand op på 60 øre. 
Med fuldt udbygget produktion skal farmen 
bruge 1,5 mill, liter vand i døgnet. Saudi 
Arabien er de store tals land.

Dog ikke når det gælder benzin. Den ko
ster 40 øre literen.
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Hedeselskabet 
deltager i et 
pioner-betonet 
landbrugsprojekt 
i Indonesien

Til hvert projekt skal der bygges tørrefa
brik og udskibningshavn, og foderpillerne 
skal til at begynde med afsættes til Europa. 
Senere er det sandsynligt, at en større del af 
produktionen kan sælges i Indonesien og på 
det øvrige asiatiske marked, når landbrugs
sektoren bliver mere udbygget. På nogle 
projekter kan der blive tale om at producere 
gasohol, dvs. alkohol fra biologisk materiale, 
som blandet med benzin kan udnyttes i bi
ler.

Af konsulent Tue Bjørn Jensen, 
Hedeselskabet

For et halvt år siden fik Hedeselskabet en 
kontrakt med et internationalt konsortium, 
som vil etablere store landbrugsprojekter på 
egnede arealer i Indonesien og senere også 
i andre lande i Sydøstasien.

Hedeselskabet skal foretage en del af de 
indledende undersøgelser samt detailprojek
tere de landbrugsmæssige aspekter på area
lerne, 20.000 ha pr. projekt, hvor der skal 
produceres foderpiller fra en række egnede 
afgrøder.

Opgaven består i første omgang i at finde 
arealer, som jordbrugsmæssigt og topogra
fisk er egnede til stordrift. I august-septem
ber var konsulenterne Jørgen Schwartz og 
Tue Bjørn Jensen i Indonesien, nærmere be
tegnet Sumatras vestkyst, for at besigtige og 
indsamle jordprøver i provinserne Bengkulu 
og Padang. Også arealer ved Indonesiens 
største olieudskibningshavn Palembang blev 
besøgt.

I november rejste endnu et hold beståen
de af konsulenterne Jørgen Schwartz, Tor
ben Lundsgaard og Stewart Grant. Foruden 
forundersøgelse af ca. 200.000 ha i den cen
trale del af Sumatra skal store arealer i 
West Irian, Kalimantan og Molukkerne, fly-
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recognoseres. De tre vender hjem lige før 
jul, men allerede i januar-februar, når den 
store regntid er overstået, forventes det, at 
yderligere områder bliver inddraget i pro
jektarbejdet.

Arbejdet har hidtil været pionerbetonet, og 
Hedeselskabets medarbejdere opererer i om
råder, hvor udlændinge sjældent eller aldrig 
kommer. Det meste af landet er dækket af 
tæt jungle, som kombineret med bjerge, 
sumpe og et sparsomt og dårligt vejnet be
virker, at fremkommeligheden er begrænset 
og i alle tilfælde meget besværlig.

Derfor må forundersøgelserne ofte fore
tages til fods. Dagsmarcher i terræn på 15- 
20 km og overnatning på gulvet i landsbyer 
hører til dagens orden for at nå frem til eg
nede arealer, hvor jordprøver skal udtages. 
Endvidere benyttes i så vid udstrækning som 
muligt små fly til recognosering, og visse 
steder kan det blive aktuelt at benytte heli
kopter til indsamling af jordprøver.

I den nærmeste fremtid vil satellit-foto

blive inddraget, og medarbejdere fra Hede
selskabet deltager nu i januar i et special
kursus i England med henblik på at kunne 
anvende den avancerede arealvurderings
teknik.

Næste fase af arbejdet bliver detaljerede un
dersøgelser af jordbundsforholdene på de 
enkelte projekter, hydrologien og en topo
grafisk opmåling. Efter detailprojektering 
skal arealerne ryddes for jungle under videst 
mulig hensyntagen til bevarelse af økolo
gien.

I tredje fase skal der drænes og bygges 
veje og broer, inden der kan sås afgrøder og 
bygges tørrefabrikker, der leveres som nøg
lefærdige enheder.

Hedeselskabet har med deltagelse i det 
indonesiske projekt fået en særdeles inter
essant opgave, hvor erfaringer inden for alle 
selskabets afdelinger vil blive inddraget, og 
hvor mange medarbejdere over en årrække 
kan få indgående kendskab til regntropisk 
landbrug.

Problemet er 
at finde plads 
til skovene

EF-landene som helhed er bekymrede 
over det med træet. Og de importerer cirka 
60 procent af deres træ og papir. Her i lan
det fremstiller vi selv kun 25-30 procent af 
forbruget af træ. Endnu mere dystert: De 
europæiske skove øger produktionen med 
én til halvanden procent om året - forbru
get stiger med det dobbelte.

En af løsningerne på problemet er at få 
mere ud af de skove, vi har. Og det arbej
der vi også på. Vi skifter skovenes træer ud 
med andre, der yder mere, for eksempel nå
letræer. Vi gøder i hedeplantagerne. Vi ple
jer de unge bevoksninger og får dem til at 
gro hurtigere. Vi tænker og handler som 
fornuftige landmænd. Men der er en øvre 
grænse for, hvor langt vi kan nå ad den 
vej.

Problemet er at finde plads til skoven. 
Danmark er næsten fuldt udnyttet. I de sid
ste 10 år har vi praktisk taget ikke udvidet 
skovarealet. Tidligere plantede vi skov på 
naturarealer og på jorder, der dårligt kun
ne bruges til landbrug. Men i dag har ud
trykket „ubenyttede jorder11 knap nogen me
ning mere.

Landmændene kan få et højt udbytte ud 
af næsten hvilken jord som helst. Natur
arealerne har fået deres egen betydning som 
modvægt mod det tekniske landskab, der 
omgiver de fleste af os. Mange kan og vil 
bruge den danske jord på en måde, der er 
til gavn for os alle.

(miljøminister Erik Holst)

Dræning med lerrør
Kalk- og Teglinformation i Hasselager har 
udgivet en smuk brochure, hvori der for
tælles om værdien af en veldrænet jord. Ar
tiklen er skrevet af forsøgschef S. Elsnab 
Olesen, Hedeselskabet, og er den samme, 
som var gengivet i Hedeselskabets Tidsskrift 
nr. 2/82.
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Få råd til at 
h^det rart

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

DEN DANSKE BANK

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.

^------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ \

PLOVE GRUBBERE
STENOPTRÆKKERE

KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

\fc Plovfabrikken BOVLUND A/s
Bovlundbjergvej 22 ■ 6535 Branderup J ■ Telefon 04-83 52 33 ,

=



Dansk Skovkontor AU

ÆDELGRAN-LUS 
+ tømmer-sprøjtning

RIPCORD
Postbox 1 + lindan
4700 NÆSTVED

Telt. (03) 8001 io Indhent venligst priser og tilbud

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

Ringkøbing Cementvarefabrik - Tlf. (07) 3216 00 - N. SKYTTEs Eftf. A/S

aa*BCSkovredskaber 
- bare bedre...

tør*

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

<3d|5),

^ Skov- og 
J0BU4pS Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 772604

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

rSUSl
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.



Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit 
fra Diana Skovtjære

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

KØB DANSK

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAANDI HAAND

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afyandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L 0 V E N “
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

U2 AZ 2 3
- det rigtige valg af maskiner

Skovspil v-3ooo kr. 5.280
incl.50 meter 8 mm stålwire og endekrog 
Kraftoverføringsaksel til do. kr. 495
TILBEHØR TIL SKOVSPIL 
50 meter 8 mm stålwire kr. 265,-
80 meter 8 mm stålwire kr. 424,-
50 meter 10 mm stålwire kr. 400,-
80 meter 10 mm stålwire kr. 640,-
1 stk. endekrog til stålwire kr. 31,-
Originale skovkæder å 2 meter kr. 120,-
Alle priserne er excl moms.
Ved køb af stålwire og endekrog monteres gratis 
taloritlås

Levering fra Deres sædvanlige maskinleverandør 
eller direkte fra

U2
Az 2 3

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



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

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

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 
TU. (06) 62 61 11

Tegn
et
abonnement
på
Hedeselskabets
Tidsskrift

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G

V

i m «ir, ■*-*** I **“*• • * ' c téipV i ■ "

%
wf.

" *** , •.

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.



SPAREKASSEN
•din problemlaser!

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg 

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

St. HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

De kan regne 
med os

ANDELSBANKEN

bTRUERq
København-. 01-708090 
Århus: 06-131611 
Odense: 09-15 8030

porosit*
_ i:ia.___________beton-filterrør

■H

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

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

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



Postbesørget avis
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, * 

planlægning af skovdrift og 
harldel med pyntegrønt




