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SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfri 
oa planter.
Piantekatalog tilsendes gerne pi forlangende.

Bassis

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

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.

Skovplaritekulturerne
står urider Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

v. skovrider Tage Hansen 

4840 Nr. Alslev 

tlf. (03) 83 44 96

ANDELSBANKEN

L.HAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 -8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

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

Galten 
Teglværk ♦

Silkeborgvej 109.8464Galten .Telefon06-943029



S t .  Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

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

%

V:

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

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

C I M B R I  A  

T Ø M M E R  

H A N D E L

Aktieselskab

Aabenraa

INDHENT TILBUD

altid med i billedet



NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s 
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

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

i alte længder - 
oitebehandlet 
eller trykimpræg 
neret, forsynet 
med knop og 
klamp. Vi har 
også egestøtter 
øg beslag til

Rekvirér bro
chure med

lEDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

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

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

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

Drænror er tegl
•
Hesselho tegl
isolersten
isoblokke
drænrør

Orten tegl
blødstrøgne 
facadesten 
rode. mocca 
geilerupsten

Silkeborg tegl
blødstrøgne 
tacadesten 
røde. mocca 
herregårdsklinker

•
Skærup tegl
maskin- 
lacadesten 
røde, mocca 
reducerede

Trestmp tegl
maskin- 
facadesten 
gule glatte 
prægede 
kostede

Teglbeton
fiboblokke
rom'adæk
tegloverliggere

.11

JYDSK
TEGLa/s 6920 VIDEBÆK-TELEFON 07-171022
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Hedeselskabets
Tidsskrift

I nummer 4:
Kommentar til 
årsberetningen 
Skovbrugsafdelingen 
Grundforbedrings
afdelingen med 
forsøgsvirksomheden 
og kalk og mergel. 
Laboratoriet

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Mange anmodninger 
til Hedeselskabet 
om grundforbedring
Kommentarer til Hedeselskabets 
virksomhed og regnskabsresultater

Af direktør K. Sandahl Skov

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

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

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

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.

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

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
Kuperet landskabsparti 
fra Mols, som det møder 
den, der forlader 
asfalten og styrer ind 
på den snoede markvej. 
(Foto Ellen Thoby).

Det danske Hedeselskab havde et godt arbejdsår i 1978 
med fuld beskæftigelse og en jævn udvikling.

Hedeselskabets virksomhed undergår i disse år gennem
gribende organisatoriske ændringer, som er nødvendige for 
omhyggeligt at klarlægge selskabets forhold til staten, og 
som er påkrævede for at udnytte moderne teknik til at op
nå den bedste udnyttelse af selskabets ressourcer til gavn 
for landbrug og skovbrug.

Landbrugets og skovbrugets erhvervsmæssige situation 
øver betydelig indflydelse på Hedeselskabets virksomhed, 
og de forventninger, der ved årsskiftet var stillet til et ren
tefald på realkreditlån, blev skuffede, idet den effektive 
rente nærmede sig 18 pct. Pengeinstitutternes udlånsloft 
blev forhøjet, men langtfra tilstrækkeligt til at dække be
hovet. Op mod en tredjedel af midlerne måtte hentes hjem 
som udenlandske lån - til lavere renter ganske vist, men 
med risiko for kurstab.

Dansk landbrug investerer i disse år store beløb. Inve
steringerne i grundforbedring, der i 1978 var ca. 5 pct. af 
de samlede investeringer, viste den relativt største stigning, 
nemlig fra ca. 70 mill. kr. i 1974 til omkring 250 mill. kr. 
i 1978. Den gældende grundforbedringslov med tilbud om 
indtil 25 pct. statstilskud var en medvirkende årsag til den
ne udvikling. ^
Dansk skovbrug er som helhed inde i en periode med sti
gende omkostninger og stagnerede eller faldende priser på 
træeffekterne. - I de af Hedeselskabet administrerede pri
vate og offentlige plantager med et bevokset areal på 
55.000 ha faldt hugsten fra 207.000 m3 i 1977 til 186.000 m3



i 1978. Omsætningen var 50 mill. kr. og 
driftsunderskuddet 4 mill. kr. i det for
løbne år.

Den vanskelige økonomiske situation, 
der navnlig rammer de yngre plantager 
med en beskeden tømmerproduktion og 
store omkostninger til kulturpleje, kan få 
alvorlige konsekvenser for beskæftigel
sen i plantager og træindustri.

Hedeselskabets Skovbrugsafdeling ud
videde i 1978 personalet fra 134 til 144 
tjenestemænd og funktionærer, og bag
grunden herfor var et stigende antal an
modninger om at forestå ledelsen af be
skæftigelsesprojekter. I plantagerne var 
der i perioder beskæftiget 1600 arbejdere 
svarende til 550 helårsansatte.

Skovbrugets vanskelige vilkår afspejler 
sig i afdelingens driftsresultat, der udvi
ser et underskud på 1,7 mill. kr. svarende 
til det budgetterede beløb. Afdelingen 
administrerer 10 af selskabets virksomhe
der, herunder Hedeselskabets egne plan
tager med et beplantet areal på 10.500 
ha. Omsætningen i egne plantager var 
11,1 mill. kr. med et driftsresultat på

Kinesisk besøg — med overfrakke den kine
siske viceminister Hsiand Nan. Til venstre 
to af hans delegation og til højre direktør 
K. Sandahl Skov, Hedeselskabet.

685.000 kr. mod budgetteret 928.000 kr.
Det kollektive læplantningsarbejde er 

samlet i en rationel og funktionsdygtig 
organisationsform, og der er skabt et 
godt samarbejde mellem læplantningsud
valgene og Hedeselskabet. Hos lodsej
erne er der fortsat stor interesse for plant
ning af de 3-rækkede løvtræhegn.. I det 
forløbne år er der nyplantet 860 km af 
disse hegn med en udgift på 10,5 mill. kr. 
Af de samlede omkostninger på ca. 
14.000 kr. pr. km læhegn til rydning, eta
blering og 2 års vedligeholdelse kan der 
opnås et statstilskud på 50 pct.

Det vil derfor være af stor landøkono
misk værdi, at tilskudsbevillingerne øges 
i takt med de stigende omkostninger, og 
det vil være nationaløkonomisk fordelag
tigt, at nyplantningen udvides med 50 
pct. til omkring 1500 km pr. år.

Hedeselskabets produktion af forst- og 
læplanter, der er på 10 mill, salgsfærdige 
planter pr. år, vil i løbet af nogle år bli
ve koncentreret på tre planteskoler, som 
udbygges med moderne produktionsan
læg om maskiner. De tre planteskoler bli
ver den nylig købte Brøndlundgård med 
et tilliggende på 110 ha i Vojens kom
mune, Studsgård ved Herning, som He
deselskabet har forpagtet af Landbrugs
ministeriet for en 40 års periode, og 
planteskolen i Tvilum.

*
Hedeselskabets Grundforbedringsafdeling 
havde en virksomhed af samme omfang 
som i 1977 og beskæftigede 195 tjeneste
mænd og funktionærer, to flere end det 
foregående år. Der blev projekteret og 
fuldført 1028 dræningssager med et areal 
på 5026 ha og 379 vandingssager med et 
interesseret areal på 10.400 ha. Afdelin
gens regnskab udviser en omsætning på 
30,9 mill. kr. og et driftsresultat på 2,1 
mill. kr.

Behovet for og fordelene ved en god 
afvanding af kulturjorden blev klart de
monstreret i 1978. Efter en lang vinter
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Studsgård forsøgsstation bliver en af Hedeselskabets planteskoler.

med stor nedbør i marts måned kom for
årsarbejdet sent i gang. På svagt afvan
dede arealer - og dem viste der sig at 
være mange af - blev arbejdet forsinket 
på de opblødte marker, og på svære jor
der var det vanskeligt at berede et godt 
såbed. Det resulterede i, at Hedeselska
bet ved årsskiftet havde 1200 anmodnin
ger om at udarbejde dræningsprojekter.

Med Miljøstyrelsens fortolkning af 
miljølovens forureningsbestemmelser til 
også at omfatte forbud med afledning af 
okkerholdigt drænvand og med de æn
dringer i naturfredningsloven, der blev 
vedtaget i 1978, og som inddrager større 
private vandløb og afvanding af private 
mosearealer under en godkendelsesord
ning, stilles grundforbedringsarbejdet over 
for stadig større og mere komplicerede 
hindringer. Det er derfor blevet både ar- 
bejds- og tidskrævende at gennemføre de 
nødvendige sagsbehandlinger.

Interessen for markvandingsanlæg er 
stadig stor. Vandingslandbrugene, der 
omfatter ca. 300.000 ha, har fået bekræf
tet, at det også ud over egentlige tørkeår 
kan være økonomisk fordelagtigt at be
herske vandfaktoren. Der diskuteres sta
dig om den rette disponering af landets 
vandressourcer, men med den betænk
ning, som et udvalg nedsat af tidligere 
landbrugsminister Poul Dalsager har af
givet i 1978, er der ydet et væsentligt bi
drag til en afklaring.

Hedeselskabets Laboratorium udførte 
1978 145.362 analyser i jord- og vand
prøver - stort set det samme som året 
forud. Sidst i maj 1979 flyttede laborato
riet ind i en ny bygning. Hermed fik det 
en tiltrængt udvidelse med lokaler på ca. 
1000 m2, der vil sætte Hedeselskabet i 
stand til at opfylde de høje krav, der i 
dag stilles til avancerede analyser af prø
ver fra landbrug og miljøprojekter.

Sammen med de landøkonomiske for
eninger på Mors indgik Hedeselskabet i 
1978 et interessentskab med det formål 
at bygge en fælles konsulentgård i Ny
købing M. Sidst i marts flyttede Hedesel
skabets grundforbedringskontor for den 
nordvestlige del af Viborg amt ind i de 
nye bygninger.

I 1978 afhændede Hedeselskabet ho
vedbygningen på Hjultorvet til Viborg 
kommune, som her vil samle flere af by
ens museer. - Planteskolen i Skodborg, 
som efterhånden var omgivet af bymæs
sig bebyggelse, er solgt til Rødding kom
mune.

Som allerede nævnt kan Hedeselskabet 
se tilbage på et godt arbejdsår. Med en 
omsætning på 97 mill. kr. blev der op
nået et driftsresultat på 2,4 mill. kr. Heri 
er indeholdt refusion for administration 
af private plantager. Omsætningen i de 
administrerede plantager, der udgjorde 
50 mill, kr., indgår ikke i selskabets om
sætningstal.
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skæftigelsesarbejder også har været til 
gavn for skovene.

Administration af plantager
I 1978 omfattede de 16 plantagedistrik
ters administration ca. 70.000 ha bevok
set areal fordelt på i alt 2023 ejendom
me. I tabel 1 er givet en oversigt over 
virksomhederne, der er opdelt i følgende 
typer:
I. Plantager, som Hedeselskabet admi

nistrerer, men ikke ejer.
II. Projekter til fremme af træproduk

tion, beskæftigelse og miljø.
III. Plantager, som ejes og administreres 

af Hedeselskabet.
For hver virksomhedstype er der - in

den for hver af de angivne størrelses
grupper - anført antallet af virksomhe
der og deres samlede bevoksede areal. 
Endvidere er indtægter ved salg af træ og 
pyntegrønt, den udbetalte arbejdsløn og 
det endelige driftsresultat angivet i kr./ 
ha.

Virksomhedstype Størrelses- Antal Bevokset Salg Arbejds- Drifts-
gruppe areal løn resultat

ha stk. i alt, ha kr./ha kr./ha kr./ha

I Private-, 0,1-25 1.114 11.283 542 278 24
selskabs-, 25-100 313 15.675 545 311 - 13
kommune- og 100-1000 121 31.000 589 344 - 12
og amtskommune- >1000 1 1.000 - - -

PLANTAGER I alt: 1.671 58.958 558 317 - 5

II Skovstøtte-, 0* 227 0 _* _* _*
beskæftigelses- 0,1-25 61 651 263 1.430 - 1.703
og miljø- 25-50 11 407 158 957 - 1.047

PROJEKTER I alt 299 1.058 223 1.248 - 1.451

III Hedeselskabets 1-25 5 79 1.710 1.182 - 55
25-100 15 768 1.372 675 47

EGNE
100-1000 33 9.611 921 465 72

PLANTAGER I alt 53 10.458 960 486 66

* Projekter uden areal omfatter arbejder, der som tilskudsprojekter regnskabsmæssigt er ført sær
skilt på arealer, der i forvejen er registreret i tabellen.

SKOVBRUGSAFDEUNGEN

Svigtende 
økonomi i 
skovbruget
Af afdelingschef Søren Grosen

Skovbrugsafdelingens hovedaktivitet - 
administration og drift af ca. 70.000 ha 
plantage - har i 1978 været præget af be
tydelige problemer, specielt prisfald på 
træ og fortsat hugst af de tidligere års 
tørkesvækkede bevoksninger, der nu også 
trues alvorligt af tiltagende barkbillean- 
greb.

Visse lyspunkter har der dog også væ
ret, idet den første pulje af „skovstøtte
lovens" 24 mill. kr. blev bragt i anven
delse, ligesom en række iværksatte be

Tabel 1. Administrerede plantager m. v. 1978.
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Tabel 2.

Virksomhedstype Antal

stk.

Bevokset
areal

ha

Salg

mio. kr.

Arbejds
løn

mio. kr.

Drifts
resultat

u. tilskud 
mio. kr.

Tilskud
fra stat 

og komm. 
mio. kr.

I PLANTAGER 1.671 58.958 32,9 18,7 - 0,3 0
II PROJEKTER 299 1.058 1,0 7,8 - 6,7 4,2
III EGNE

PLANTAGER 53 10.458 10,0 5,1 0,6 0,1

TOTAL: 2.023 70.474 43,9 31,6 - 6,4 4,3

For virksomhedstype I hæfter man sig 
ved, at plantagedrift i 1978 gav under
skud - i gennemsnit 5 kr./ha. Dette skyl
des i første række de faldende priser på 
træ, som omtales nøjere nedenfor. Plan
tager under 25 ha, der har givet et min
dre overskud, omfatter et bredt spektrum 
af ejendomme, hvor det enkelte års 
driftsdispositioner, f. eks. hugst af jule
træer og tømmer, kan give betydelige va
riationer.

De økonomisk dårlige tider for plan
tagedriften har ført til, at ejerne nødven
digvis i mindre grad end sædvanligt har 
kunnet gennemføre en række udgiftskræ
vende plejeforanstaltninger i plantagerne.
I forbindelse med de iværksatte beskæf
tigelsesforanstaltninger har det været mu
ligt i nogen grad at imødegå de uheldige 
skovdyrkningsmæssige følger heraf, idet 
der har været en række tilskudsmulighe
der til særligt udgiftskrævende arbejder. 
Disse er angivet under virksomhedstype
II i tabel 1. Sammenlignet med plantage
drift i almindelighed (type I) ses det af 
tabellen, at disse projekter — til trods for 
knap det halve salg pr. ha - har haft ca. 
fire gange så store lønudgifter pr. ha og 
dermed et meget større negativt driftsre
sultat, som så delvis er kompenseret gen
nem tilskudene.

Hedeselskabets egne plantager (type 
III) har modsætningsvis givet større salg 
og udbetalt arbejdsløn samt et noget

bedre driftsresultat end de administre
rede plantager. Årsagerne hertil må søges 
i et andet aldersklasseforhold og en me
get stram politik for udgiftskrævende ar
bejder.

I tabel 2 er vist den samlede aktivitet 
i de administrerede plantager. Således ei
der i alt solgt træ, juletræer og pynte-

Juletræer snøres før transporten til Vest
tyskland.

%
*
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grønt for ca. 44 mill. kr. Den samlede 
udbetalte arbejdsløn incl. feriepenge m.v. 
andrager 31,6 mill, kr., hvoraf tilskuds
projekterne udgør 7,8 mill, kr., svarende 
til 25 pct. Hertil kan lægges et stort an
tal henviste ledige ved beskæftigelsespro
jekter, som skovbrugsafdelingen forestår, 
men hvor rekvirenterne foretager lønud
betalingen.

Det samlede økonomiske resultat af 
plantagedrift blev et underskud på 6,4 
mill. kr. Heraf gav tilskudsprojekterne et 
underskud på 6,7 mill, kr., hvortil der er 
ydet 4,2 mill. kr. i tilskud, svarende til en 
dækning af 63 pct. af underskuddet.

Prisudviklingen for træeffekter
Det prisfald på træeffekter, der indtrådte 
i 1977, fortsatte i 1978. Således faldt 
tømmerpriserne med ca. 5 pct., cellulose
træ med yderligere 16 pct. og kassetræ 
med 10 pct., mens de uændrede spåntræ- 
priser fremdeles er meget lave. Da løn
omkostningerne samtidig er i stadig stig
ning, er det dækningsbidrag, der er til
bage efter skovning og udkørsel, faldet 
stærkt.

På figur 1 er udviklingen fra juni 1977 
og til oktober 1978 i salgspris, skovnings- 
og udkørselsomkostninger samt nettopri-

Skovning og udkørsel --- ■    -—• • Nettopris

sen vist for cellulosetræ og tømmer af 
gran. Det fremgår, at i perioden er netto
prisen faldet fra ca. 50 kr./m3 til -4- 3 kr./ 
m3 - et tab, der er endnu større under 
vanskelige skovningsforhold.

De økonomiske udsigter kan måske for 
1979 vurderes lidt lysere. Således steg 
cellulosetræpriserne i marts 1979 med 4 
pct. og tømmerpriserne i maj med 6 pct. 
De nye arbejdsoverenskomster pr. 1. 
april 1979 indebærer imidlertid lønstig
ninger på gennemsnitlig ca. 10 pct., og 
for flere effekter kan et optimistisk skøn 
højest indebære yderligere stigninger i 
salgspriser, der lige netop kan opveje 
lønstigningerne.

Hugsten
Den samlede hugst i Hedeselskabets egne 
plantager og i plantager, som administre
res af selskabet, var i 1978 240.600 m3. 
Det er et fald på 9 pct. i forhold til året 
før, der havde den hidtil største hugst. 
Den faldende hugst er en logisk følge af 
de faldende priser.

Beskæftigelsesforhold
Skovbrugsafdelingen har til trods for de 
vigende konjunkturer kunnet fastholde 
tidligere års aktivitetsniveau, men årsa-
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gen hertil er alene at finde i de tilskuds- 
og beskæftigelsesforanstaltninger, afdelin
gen har medvirket ved, herunder også læ
plantningen. Ser vi kun på plantagedrif
ten, fremgår det som tidligere omtalt af 
tabel 1, at 25 pct. af den samlede lønud
betaling fra afdelingen er sket i forbin
delse med arbejder, hvortil der er ydet 
tilskud. Uden disse tilskud ville afdelin
gen alene blandt skovarbejdere have be
skæftiget 25 pct. færre, end tilfældet har 
været, hvilket svarer til ca. 110 helårs
beskæftigede.

Det har således ikke alene været mu
ligt at fastholde, men endog forøge an
tallet af beskæftigede såvel blandt funk
tionærer som arbejdere. Således er antal
let af funktionærer i årets løb udvidet fra 
134 til 144. Det samlede antal af beskæf
tigede arbejdere faldt fra 1620 til 1595,

men opgjort som helårsbeskæftigede (å 
1860 timer) steg antallet fra 538 til 557. 
Den relativt store udvidelse af funktio
nærstaben hidrører bl. a. fra større læ
plantningsaktivitet, og at afdelingens 
funktionærer i stigende udstrækning har 
forestået arbejdsledelsen for unge ar
bejdsløse, der modtager løn fra forskel
lige beskæftigelsesforanstaltninger, og 
som ikke indgår i Hedeselskabets beskæf
tigelsesstatistik.

Beskæftigelsesprojekter
I forbindelse med bekæmpelse af ar
bejdsløsheden - specielt blandt unge og 
langtidsledige - er der vedtaget en række 
forskellige love, der gør det muligt på en 
fleksibel måde at etablere beskæftigelses
foranstaltninger med stor tilpasning til lo
kale forhold.
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Hedeselskabet har forestået lønudbe
taling til ca. 110 arbejdere, der har væ
ret beskæftiget ved tilskudsarbejder. Et 
realistisk skøn over det antal beskæfti
gede, der herudover har været tilknyttet 
projekter under Hedeselskabets ledelse, 
men hvor rekvirenten forestår lønudbe
talingen, er af omtrent samme størelses- 
orden. Således har skovbrugsafdelingen 
ledet beskæftigelsesprojekter svarende til 
mindst 200 helårsbeskæftigede.

Når der inden for skovbrugssektoren 
er etableret beskæftigelsesarbejder i så 
stort et omfang, skyldes det dels, at der 
her ligger mange uløste opgaver, men 
nok i endnu højere grad, at de direkte 
lønomkostninger udgør en meget stor del 
af de samlede omkostninger. Herved bli
ver beskæftigelseseffekten meget stor. Af 
figur 2 ses det, at i såvel deciderede be
skæftigelsesprojekter som i arbejder ud
ført i henhold til skovstøtteloven, andra
ger lønnen ca. 80 pct. af de samlede om
kostninger ved projekterne. Lægges her
til lønandelen af ledelses- og administra
tionsomkostninger m. v., når man op på 
85-90 pct.

De største egentlige beskæftigelsespro
jekter er udført i samarbejde med Fyns,

Ribe og Ringkøbing amter samt Holste
bro kommune. Hovedvægten i disse pro
jekter er lagt på mindre miljøopgaver, 
således at flest mulige lodsejere får 
glæde af ordningen, ligesom det bliver 
varieret arbejde for deltagerne. Der er 
løst så forskellige opgaver som poppel
styning, klitdæmpning, plantning af grus
grave og oprydning i småplantager. Pro
jekterne er af meget forskellig størrelse, 
men vil normalt omfatte 12-18 personer. 
Læplantningsarbejdet har medvirket ved 
projekter i Vejle amt og Egtved, Give og 
Ringkøbing kommuner, hvor hovedvæg
ten har været lagt på udnyttelse af gam
le hegn og etablering af nye. Endvidere 
har Djursland plantagedistrikt medvirket 
ved erhvervsintroducerende kurser for 
unge arbejdsløse.

Læplantning
I de kollektive laug blev i 1978 plantet 
2,4 mill, planter i ca. 860 km 3-rækkede 
løvtræhegn. Den samlede omkostning til 
rydning af gamle hegn, plantning, efter- 
bedring og rensning androg ca. 10,5 mill, 
kr.

Hertil kommer 650.000 planter udle-

Figur 2. O M K O S T N I N G S F O R D E L I N G
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Hedeselskabets Plantningssystem har vakt interesse i adskillige europæiske lande.

veret gennem plantningsforeningerne 
med et statstilskud på i alt ca. 400.000 kr.

I 1979 forventes plantet ca. 1000 km 
3-rækkede løvtræhegn for i alt 30 læ- 
plantningslaug.

Skovbrugsafdelingens handels
virksomhed
har i det forløbne år haft en samlet om
sætning på 6,2 mill, kr., der fordeler sig 
med ca. 3,2 mill, på grangrønt og ca. 2,0 
mill, på juletræer samt salg af sikkerheds
udstyr, kemikalier m. m. på ca. 1,0 mill, 
kr.

Omsætningen af grangrønt og juletræer 
er i 1978 gået lidt tilbage i forhold til 
året før. Det skyldes bl. a., at det i 1978 
ikke var muligt at fremskaffe så mange 
juletræer af nordmannsgran, som marke
det kunne aftage, og at kirkegårdsmarke
det er vigende som følge af øget tilgang 
til ligbrændingsforeningerne.

Skovteknisk Maskinvirksomhed
Ved årets udgang havde selskabet 7 Bri- 
stol-traktorer i arbejde, og disse pløjede 
i 1978 ca. 2100 km planterille. Det er 
planen i de nærmeste år at reducere an
tallet af disse traktorer, efterhånden som 
plantningssystemerne kan overtage opga
verne, men der vil stadig blive bevaret 
tilstrækkelig mange Bristol-traktorer til 
at løse de specialopgaver, plantningssy
stemet ikke kan klare.

I foråret 1978 blev en af de gamle for
søgsmodeller af Hedeselskabets Plant
ningssystem udskiftet med en ny forbed
ret maskine, og sidst på året blev endnu 
en maskine sat i arbejde, hvormed vi er 
oppe på at have tre plantningssystemer i 
drift.

På trods af tekniske vanskeligheder 
med de gamle traktorer, indkøring af nye 
maskiner og nye traktorer nåede de tre 
plantningssystemer at plante ca. 300.000 
planter, hvilket modsvarer pløjning af ca.
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500 km rille. Endvidere blev der uden
for plantesæsonen pløjet ca. 750 km 
planterille på kvasdækkede arealer for 
senere manuel plantning.

I de travle forårs- og efterårsmåneder 
udrustes også flere af vore firehjulsdrev- 
ne udslæbningstraktorer med Tolneplove, 
og i alt blev der i 1978 pløjet ca. 4000 
km planterille svarende til kultivering af 
ca. 700 ha.

De meget lave salgspriser på cellulose
træ i 1978 er i plantagerne søgt imøde
gået ved aflægning af andre sortimenter 
(småt tømmer, kassetræ m. v.). Det har 
bevirket et forøget antal sortimenter i 
den enkelte skovning. Sammenlagt er der

Deltagere i Hærvejsmarchen på vej gennem 
Guldborgland plantage ved Viborg.
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i 1978 udslæbt ca. 33.000 m3 tømmer 
med selskabets materiel og udkørt ca. 
70.000 rm kort træ.

I alt har plantagemaskinstationernes 
33 traktorer været beskæftiget ca. 42.000 
timer, og den samlede omsætning androg 
ca. 6 mill. kr.

Plantagereguleringen
Driftsplaner er i 1978 udarbejdet for i alt 
ca. 6200 ha, hvoraf ca. 1400 ha er før
stegangsplanlægning. Den totale tilgang 
af skov- og plantagearealer, der er plan
regulerede af Hedeselskabet, er således 
ultimo 1978 på ca. 81.700 ha.

I efteråret 1978 blev der til plantage
reguleringen anskaffet en EDB-terminal, 
som gør det muligt at udnytte et på 
RECAU (Århus Universitet) foreliggende 
planlægningsprogrammel. Dette åbner 
vide perspektiver i det fremtidige plan
lægningsarbejde. Med dette „værktøj“ vil 
det blive muligt at give planerne en langt 
større fleksibilitet, rækkevidde og ud
sagnskraft end tidligere.

I det forløbne år har der som tidligere 
været udført et betydeligt antal skovsag
kyndige vurderinger samt ydet assistance 
i forbindelse med skovbrugsafdelingens 
øvrige aktiviteter.

Skovfrø og skovtræforædling
1978 var præget af svigtende frøsætning 
i Danmark for alle vigtigere træarter. Til 
gengæld har det været muligt at impor
tere frø af en række nåletræarter, og ved 
supplering fra kølehuslagrene er det her
ved lykkedes at dække behovet for nåle
træfrø næsten fuldt ud. Eg og især bøg 
har været mangelvarer.

Arbejdet med skovtræforædling er 
fortsat og udvidet med stiklingeforme
ring. Desværre er der stadig ingen afkla
ring vedrørende etablering af naturgasla
ger i Plantagen C. E. Flensborg, hvilket 
er meget generende for planlægningen af 
nye forsøgsanlæg.
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benævnes Grundforbedringsafdelingen.
I denne afdeling samordnes Hedesel

skabets aktiviteter omfattende såvel 
egentlige grundforbedringsarbejder (især 
drænings- og vandingsprojekter) som me
re ingeniørmæssige opgaver, f. eks. større 
vandløbsreguleringer, afvandings- og di
geanlæg, samt miljøopgaver. Hydrometri- 
ske Undersøgelser, Hedeselskabets For
søgsvirksomhed og Drænteknisk Maskin- 
virksomhed videreføres af den nye afde
ling.

*

Sammenlægningen af de to „gamle“ af
delinger er foretaget med bibeholdelse af 
det tidligere personale uden særlige om
placeringer. De nødvendige administra
tive ændringer gennemføres efter en plan, 
der går ud på, at tolv distriktskontorer

I tabellen gives en oversigt over distrikternes arbejdsopgaver i året 1978.

Oversigt over anlægsarbejder i 1978. (Tal i parentes er for 1977, hele kalenderåret, med mindre 
andet anføres).

Antal Interesseret Bekostning
sager areal i ha mill . kr.

1. Dræning, vanding, mindre
vandløbsreguleringer
(I parentes tal for
1/4-31/12 1977)
Fuldførte arbejder 2.142 (1.543) 15.670 (11.123) 96,5 (62,6)
Arbejder under udførelse 715 (740) 4.882 (6.269) 50,1 (50,9)
Projekter under forberedelse 941 (1.442) 6.018 (8.981) 59,4 (64,9)

3.798 (3.725) 26.570 (26.373) 206,0 (178,4)

2. Vandløbsreguleringer, kunstige
afvandinger, digeanlæg m. v.
Fuldførte arbejder 11 (11) 500 (1.247) 1,7 (3,1)
Arbejder under udførelse 10 (7) 64 (40) 6,7 (6,0)
Projekter under forberedelse 25 (20) 110 (11.955) 10,4 (40,7)

46 (38) 674 (13.242) 18,8 (49,8)

3. Miljøtekniske sager
Fuldførte arbejder 54 (48) 14,0 (20,4)
Arbejder under udførelse 34 (23) 40,8 (25,9)
Projekter under forberedelse 35 (22) 28,6 (51,0)

123 (93) 83,4 (97,3)

GRUNDFORBEDRINGSAFDELINGEN

Hedeselskabets 
to tekniske 
afdelinger 
samlet i en
Af afdelingschef N. Venov

Den 1. januar 1978 blev de to tidligere 
„tekniske^ afdelinger - Grundforbed
ringsafdelingen og Kulturteknisk afdeling 
- sammensluttet i én afdeling, som nu
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får som funktion at dække de generelle 
kultur- og miljøtekniske fagområder, me
dens tre kontorer, nemlig Forsøgsvirk
somheden, Hydrometriske Undersøgelser 
og Maskinvirksomheden får specielle 
funktioner.

Afdelingschefens kontor bibeholdes 
placeret i Viborg, og mellem de 12 di
striktskontorer etableres et samarbejde, 
idet hvert distrikt efter sin geografiske 
placering tilsluttes en region.

Der dannes i alt 3 regioner: Nord, Syd 
og Øst. Formålet hermed er at fremme 
samarbejdet mellem distrikterne for at 
nyttiggøre og koordinere den faglige vi
den, som findes inden for afdelingen, for 
at denne viden kan komme løsningen af 
„projekter" til gode, både med hensyn til 
kvalitet og økonomi.

Kontorer uden for regionens grænser 
kan inddrages i dette samarbejde. Her 
tænkes især på Forsøgsvirksomheden og 
Hydrometriske Undersøgelser. Ordet 
„projekt" har i den tekniske terminologi 
sædvanligvis været anvendt om et for
slag til et bygværk, anlægsarbejde m. v. 
Nu anvendes ordet i en videre betydning 
til at gælde opgaver, der kræver en sær
lig indsats.

GRUNDFORBEDRING

Interessen for vanding og dræning har i 
1978 været usvækket. En opgørelse for 
hele landet viser, at der i kalenderåret 
1978 blev anskaffet vandingsanlæg til ca.

. «»^ ..... .g..

*3
! &

ir
MT

i

*
.■s*

•a

m
*t i V

m

*»■■

Anlæg af idrætsplads i Ovtrup ved Varde. De perforerede kantsten, som muliggør hurtig 
afstrømning af nedbør fra græsbanen, er udført efter Hedeselskabets forslag.
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Hovedkanalen i pumpeområdet Vålse Vig på Falster efter regulering.

23.700 ha og drænet ca. 5950 ha.
Disse anlægsarbejder gennemføres ho

vedsagelig med lån efter lov nr. 166 om 
grundforbedringslån og lovbekendtgø
relse nr. 606 om tilskud til dræning og 
vanding. Tilsagn om tilskud gives i hvert 
af finansårene 1978, 1979 og 1980 in
den for en beløbsramme af 30 mill, kro
ner.

Med bistand fra Grundforbedringsaf
delingen er i 1978 fuldført 379 vandings
anlæg for i alt 10.400 ha, og 1028 dræ
ningsprojekter omfattende i alt 5025 ha. 
Den gennemsnitlige omkostning for dræ
ning udført med Hedeselskabets bistand 
i 1978 er opgjort til 8470 kr./ha, eller ca. 
10 pct. højere end foregående år. Tilsva
rende har omkostningerne ved etablering 
af vandingsanlæg været 4300 kr./ha, en 
stigning på ca. 4 pct.

Afdelingens medvirken ved vandings
sager i årets løb har ligget meget nær på 
højde med aktiviteten i 1977, hvilket kan 
forekomme overraskende i betragtning 
af, at årsnedbøren for 1978 var nær nor
mal. Forklaringen ligger formentlig dels 
i, at der i årets løb er fuldført en „hale“ 
af sager indbragt i foregående år, og må
ske navnlig i landbrugets interesse i at 
sikre planteproduktionen i tilfælde af 
skæv fordeling af den naturlige nedbør.

Kulturtekniske arbejder som vandløbs
reguleringer, kunstige afvandinger, dige
anlæg, m. v., som tidligere var et stort ar
bejdsområde, udgør nu kun en mindre 
del af distrikternes samlede virksomhed. 
Som det ses af tabellens afsnit 2, er de 
sager, hvormed der er arbejdet i 1978, 
ganske vist flere, men af mindre fysisk 
omfang, end i året før.
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Kontrolapparatur i Skjern enge ved forsøgs
anlæg for okkerfjernelse.

MILJØTEKNIK

På det miljøtekniske område har der i 
1978 været en aktivitet omtrent svarende 
til det foregående års, omend med en no
get forskellig fordeling efter sagsarter. 
Dette giver sig udtryk i tabellens afsnit 3, 
hvor den samlede „bekostning44, der af
spejler sagernes fysiske omfang, viser en 
nedgang på ca. 14 pct. fra 1977, mens 
antallet af sager, hvormed der er arbejdet 
i 1978, er i alt 123 mod 93 i 1977. Det 
skyldes især, at tilgangen af arbejde med 
videreførelse af allerede udførte spilde- 
vands (§ 21) planer har været træg, mens 
der er indgået et betydeligt antal anmod
ninger om udførelse af særlige undersø
gelser, især vedrørende recipientkvalitet.

KULTUR- OG MILJØ
TEKNISKE OPGAVER

Tabellens tørre tal giver et indtryk af di
striktskontorernes samlede virksomhed. 
Udover de rent grundforbedringsmæssige 
samt kultur- og miljøtekniske opgaver, 
som varetages af medarbejderne, anmo
des disse ofte om bistand i sager af mere 
utraditionel karakter.

Det er tidligere omtalt, at Hedeselska
bets sagkundskab ofte konsulteres ved 
anlæg af sportspladser, men noget usæd
vanligt var det, at Århuskontoret i som
meren 1978 efter anmodning fra Grenå 
kommune projekterede og stod for udfø
relsen af et vandingsanlæg for Grenå bys 
stadion, der er anlagt i et klitagtigt om
råde, hvor den ønskelige græsvækst er 
vanskelig at vedligeholde. Også et sprink
leranlæg for vanding af et nyt drivhus
kompleks på 10 huse å 200 m2 er pro
jekteret ved Århuskontoret.

I Nordjyllands amt, hvor distrikterne 
tidligere har medvirket ved genskabelse 
af tilgroede mølledamme o. 1., har Ål- 
borgkontoret bistået ved rekonstruktion 
af den gamle Lundby mølledam mellem 
Løgstør og Nibe. Bag projektet står pri
vat initiativ, og ejeren har ladet den gam
le vandmølle genopbygge, således at den, 
når alle vandløbsretlige spørgsmål er løst, 
atter vil kunne sættes i gang.

Vejlekontoret, som i adskillige år har 
bistået Motorvejskontoret med vejafvan
dingsanlæg, har nu også et samarbejde 
med Vejle amtsråds tekniske forvaltning 
om afvanding ved amtsvejene, et område, 
som udgør en ikke ubetydelig del af kon
torets virksomhed.

*

I kunstige afvandingsområder med tørve- 
bund, hvor der i tidens løb er forekom
met væsentlige sætninger, er det som og
så oprindelig forudset nødvendigt at re
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tablere dræningstilstanden. I Veiling 
mærsk har Videbækkontoret stået for 
indretningen af tre mindre supplerende 
pumpestationer, hvor drænvandet fra de 
lave områder pumpes over i hovedafvan
dingssystemet.

Reguleringen af Storåen gennem Hol
stebro by, en sag, der fik særlig aktuali
tet ved det voldsomme tøbrud i 1970, er 
fortsat i årets løb og skal efter endelig 
landvæsenskommissions kendelse gøres 
færdig i løbet af året 1979. Overgangen 
fra den øvre, uregulerede strækning af 
åen til den regulerede del, hvor vandløbs
bunden er sænket, udføres som et stryg 
efter afdelingens forslag. At denne kon
struktion foretrækkes, skyldes kravet om 
bevarelse af opgangsmuligheden for helt, 
en fiskeart, som ikke er i stand til at for
cere hindringer i form af styrt, hvor 
vandspejlsfaldet er koncentreret på ét 
sted.

I Ribemarsken er planlagt og tildels 
udført reparation og ombygning af høj
vandssluserne ved udløbene af Vester 
Vedsted bæk og Darum bæk. De oprin
delige bygværker er udført i begyndelsen 
af århundredet efter forslag af Hedesel
skabet, og da der nu viste sig mulighed 
for gennemførelse af forbedringer, blev 
Hedeselskabets bistand atter inddraget. 
Efter samarbejde mellem Vardekontoret 
og Viborgdistrikternes teknikere er ud
ført hydrauliske beregninger og forslag 
til ny udformning af slusernes bundløb 
for at opnå den størst mulige grad af 
selvrensning.

Med bistand fra Viborgdistrikterne er 
udarbejdet projekt til ændring af afvan
dingsforholdene ved Legind Vejle umid
delbart syd for Nykøbing M. i forbindelse 
med genskabelse af en tidligere sø som 
vådområde.

Ved Holmgård sø nordøst for Holste
bro er et spørgsmål om opretholdelse af 
et bestemt sommervandspejl endelig ble
vet løst til de interesserede parters til

fredshed. Ved afløbet fra søen er her ef
ter afdelingens forslag etableret et bredt 
kontroloverfald, der er således beregnet, 
at søvandspejlet under den lavest tænke
lige afstrømning ikke falder under den 
minimumskote, som søens ejer ønsker 
sig, og omvendt ved maksimal afstrøm
ning kun er nogle få centimeter højere 
end sommervandspejlet, hvilket var en 
landbrugsmæssig forudsætning for et for
lig om spørgsmålet.

*
På det miljøtekniske område har hoved
parten af arbejdsopgaverne omfattet ud
arbejdelse af spildevandsplaner og kloa
keringsprojekter samt, hvor disse er kom
met til udførelse, tilsyn med de pågæl
dende anlægsarbejder. Det er Viborgdi
strikterne, som tegner sig for det største 
antal sager.

Som eksempel på en spildevandsop- 
gave af betydeligt omfang kan nævnes 
udarbejdelse af en projektskitse for nye 
rensningsanlæg for Ny købing-området i 
Morsø kommune. De samlede anlægsud
gifter hertil er foreløbig beregnet til 15,3 
mill, kr., og gennemførelsen af planen er 
begyndt under kommunens eget tilsyn.

Hedeselskabets medvirken i den store 
miljøundersøgelse vedrørende forure
ningsproblemerne omkring Ringkjøbing 
fjord og Skjernå systemet er stort set af
sluttet i 1978.

Undersøgelsen var iværksat af et „ok- 
kerudvalg“ nedsat af Ringkjøbing amts
råd. Planlægningen af undersøgelserne og 
rapportering af resultaterne har påhvilet 
en teknikergruppe med amtsvandinspek
tør Leif Stilling, Ringkjøbing, som for
mand og i øvrigt sammensat af personer 
med størst tænkelig sagkundskab omfat
tende hydrologi, ferskvandsbiologi, jord
bundskemi, geologi, samt teknikere fra 
landbrugsministeriet, miljøministeriet og 
amtets fredningsmyndighed.

Afdelingschefen er Hedeselskabets re
præsentant i teknikergruppen, som i alt
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indtil årets udgang har været samlet til 
31 daglange møder. Teknikergruppens 
rapport, benævnt Betænkning II, som er 
et resumé af delrapporterne for de mange 
specialundersøgelser, blev offentliggjort 
af Ringkjøbing amtsråd i marts 1978.

Betænkningen indeholder en mængde 
nye oplysninger om okkerforureningen i 
området. Bl. a. er det påvist, at tidligere 
forestillinger om en massiv okkerophob
ning i Ringkjøbing fjord med tilsvarende 
ferskvandsbiologiske skadevirkninger ik
ke holder stik.

Teknikergruppen har fundet andre 
faktorer af betydning for fjordfiskeriet, 
f. eks. vandets saltholdighed, og mulighe
den for at øge fjordens bestand af helt 
ved at lette fiskenes passage af styrt un
der opgang til gydepladser i Skjernå-da- 
lens vandløb skal nærmere undersøges.

*

I forbindelse med kulturtekniske anlægs
arbejder har afdelingens ingeniører ofte 
projekteret bygværker og ført tilsyn med

deres udførelse. Det faldt derfor natur
ligt, at afdelingen gennem et af distrikts
kontorerne i Viborg i betydeligt omfang 
har bistået ved tilrettelæggelsen af Hede
selskabets nye byggeri på Klostermarken 
og herunder ført tilsyn med jord- og 
kloakarbejdet ved laboratoriebygningen, 
og ikke mindst stået for beregninger og 
detailprojektering af de bærende kon
struktioner ved byggeriets 2. etape, kon
tor- og administrationsbygningen.

*

Den dræntekniske maskinvirksomhed har 
haft god beskæftigelse i årets løb. Det 
drænede areal svarer til forrige års; men 
bekostningen af de udførte arbejder har 
været betydeligt højere, idet det fortrins
vis er vanskelige arealer, der er blevet 
drænet.

Dræning af sportspladser har været en 
væsentlig opgave, hvortil kædegravema
skinen er ideel på grund af de små jord
mængder, den opgraver. I samarbejde 
med Hedeselskabets forsøgsvirksomhed

C "

»tv
-

-

Mm.

Hedeselskabet fører tilsyn med kloakarbejder - her anvendes sugespidsanlæg til aflastning 
af trykvand.
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er nedlagt forsøgsdræn til belysning af 
bl. a. den gravefri drænings virkning i 
forhold til traditionel dræning.

Rensning af eksisterende drænsystemer 
ved trykspuling er en væsentlig del af 
virksomheden. Arbejdets omfang målt i 
km ledning var ca. 6 pct., og antallet af 
sager ca. 40 pct. større end i forrige år.

KALKNING OG 
MERGLING

Kalkforbruget viste i 1978 et lille fald på 
20.000 tons i forhold til foregående år. 
Den megen nedbør i forårs- og efterårs
månederne gav dårlige udkørselsforhold 
og sinkede kalkudspredningen, især i lan
dets vestlige egne.

Danmarks samlede forbrug af jord
brugskalk er for 1978 opgjort til føl
gende:

Råvare Kulsur kalk
1000 tons 1000 tons

Mergel 18 8
Kalkslam 88 (kalksten) 79
Jordbrugskalk 1914 1481

Sum 1978: 1568
10 års gennemsnit: 1258

Der er i årets løb ekspederet 7 sager til 
landvæsenskommissioner omfattende 244 
aftagere af 42.873 tons jordbrugskalk til 
en samlet bekostning af 1.715.293 kr. De 
enkelte låns gennemsnitlige størrelse var 
7030 kr.

Ved levering af kalk gennem selskaber 
var prisen pr. ton kulsur kalk, leveret og 
spredt på marken, gennemsnitlig 71 kr. 
Det er en stigning på ca. 2 kr. pr. ton i 
forhold til foregående år, og årsagen var 
især stigende transportomkostninger og 
råstofafgiften, der trådte i kraft 1. juli 
1978. For hele Danmark er forbruget op
gjort til 505 kg pr. ha.

De bestående aktive mergelselskaber

CaCO^ Landbrugets kalk- oq mergelforbrug
i beregnet som kulsur kalk (CaCO )

1000 
tons

1800 -

1000 -

800

600 -

400 -

200  -

total forbrug

forbrug leveret gennem 
selskaber

I i i 1 1 i 1 '"T i |

har siden 1972 måttet finansiere sig selv 
ved at optage lån til kalkning gennem 
private pengeinstitutter til almindelig 
markedsrente. Enkelte selskaber har op
taget udenlandske lån til finansiering af 
kalkningen. Lånene bliver sjældent kurs
sikret, da det er forholdsvis dyrt. Risiko 
for kurstab er derfor til stede, inden et 
sådant lån er tilbagebetalt.

Kalkreserverne i almindelig agerjord 
er ikke særlig store og almindeligvis un
der 20 tons pr. ha i pløjelaget. Der sker 
til stadighed kalkudvaskning i danske 
agerjorder i mængder af 500-1000 kg 
kalk pr. ha. Orientering om jordens kalk
tilstand er derfor vigtig, da kalktrang kan 
nedsætte udbyttet væsentligt, hvis der ik
ke samtidig gødes kraftigt.

UDENLANDS
OPGAVER

I årets løb er fortsat arbejdet med pro
jekter i udlandet. Således viderefører Da- 
nagro Adviser A/S, som Hedeselskabet
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er medstifter af, sit arbejde for det saudi
arabiske landbrugsministerium med gen
nemførelse af såvel en generalplan som 
regionalplaner for mejeribrugets udvik
ling.

Man har sat sig som mål at gennem
føre en udvikling af såvel husdyrhold, 
mejeritekniske anlæg og et fordelingssy
stem, som i videst muligt omfang dækker 
landets behov for mælk og mejeripro
dukter.

Efter aftalen er oprettet et fast kontor 
i Riyadh, og Hedeselskabet bistår med at 
besætte én af tre ekspertstillinger i 3 år, 
en aftale, som i øvrigt i foråret 1979 er 
blevet forlænget med yderligere 3 år.

I 1978 har Hedeselskabet som i året 
før bistået i Bangladesh med anlæg af et 
forsøgsdambrug til opdræt af fiskeyngel.

Hedeselskabet opnåede i efteråret 
1978 kontrakt på et rådgivningsarbejde 
for landbrugsministeriet i Algeriet. Der 
skal udarbejdes planer for udvikling og 
forbedret styring af en række store, stats
ejede landbrug.

I Sierra Leone bistår Hedeselskabet 
firmaet Carl Bro A/S med konsulenttje
neste ved et større landbrugsudviklings- 
projekt, og der er ydet bistand til Dana- 
gro med forberedelse til landbrugsprojek
ter i Libyen, Ægypten og Saudi Arabien.

I februar 1978 deltog medarbejdere 
ved Hedeselskabet i et „Dansk Agrotek- 
nisk Seminar" i Saudi Arabien og gav fo
relæsninger om „Grønne plantebælter i 
bymæssige områder" og „Saltproblemer 
ved vanding og intensiv dyrkning under 
aride forhold".
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Vandingskanal i Nepal fotograferet i foråret, da afdelingsleder S. Stisen og civilingeniør 
M. Høst-Madsen, Hedeselskabet, for UNCDF deltog i bedømmelsen af 2 vandingsprojek
ter samt et udviklingsprojekt for bomuldsdyrkning. Vandbøflen er et vigtigt trækdyr i det 
lokale landbrug.
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FORSØGSVIRKSOMHED

Forsøgsvirksomheden udfører forsag og 
forskning samt undersøgelser vedrørende 
dræningsmetoder og -materialer, forbed
ring og bevaring af jordens dyrknings
værdi, jordbrugets indvirkning på vand
kvaliteten samt anvendelse af jorden som 
recipient for spildevand og slam.

De økonomiske midler til dækning af 
Forsøgsvirksomhedens aktiviteter skaffes 
ved tilskud fra Landbrugsministeriet via 
Landbrugets Samråd for Forskning og 
Forsøg, bevillinger fra forskningsråd, 
kontraktforskning samt fra Hedeselska
bets egne midler.

*
Forsøg med dræning af okkerholdige jor
der gennemføres løbende. Den bedste 
drænvirkning på disse jordtyper opnås 
generelt, når der anvendes rørtyper med 
relativ stor slidsebredde. Specielt under
søges for tiden, om det er muligt at ned
sætte okkerafsætning i drænledningerne 
ved at holde rørledningerne konstant 
neddykkede under grundvandsspejlet. De 
foreløbige resultater har været lovende, 
idet der er fundet en dobbelt så god 
drænvirkning ved de dykkede rørlednin
ger sammenlignet med normal nedlagte 
rør. Der søges gennemført flere forsøg 
på jordtyper med varierende okkerpro
blemer.

Gravefri dræning er forsøgsmæssigt af
prøvet på flere forskellige jordtyper, dog 
overvejende på morænelerjorder. De er
faringer, der er indhøstet ved forsøg med 
gravefri dræning, viser, at anlægsarbej
dets kvalitet ikke altid er tilfredsstillende. 
Der er specielt problemer med at opret
holde projekteret dybde og fald.

Drænvirkning efter gravefri dræning 
må anses for at være på højde med dræn
virkningen efter traditionel dræning, spe
cielt efter nogle års forløb, idet det har

vist sig, at drænvirkningen efter gravefri 
dræning forbedres med tiden. Anvendes 
gravefri dræning, bør dræningsarbejdet 
gennemføres i en periode, hvor jorden er 
udtørret til drændybde.

Der planlægges at gennemføre forsøg 
med gravefri dræning på fed marskjord, 
hvor filtermateriale nedføres sammen 
med rørnedføringen.

Forsøgsvirksomheden afprøver forskel
lige typer af dræn- og filtermaterialer. 
Filtrenes formål er at forhindre indslem- 
ning af jordpartikler i røret og at for
bedre strømningsforholdene omkring rø
ret.

Filtertyperne kan opdeles i uorganiske 
(glasuld, stenuld, grus m. v.) og organi
ske filtre (savsmuld, halm, kokos, tørv 
m. v.). En kombination af tynde kunst
stoffiltre og et voluminøst filter, grus el
ler savsmuld, virker under de fleste for
hold tilfredsstillende. Der er behov for et 
voluminøst filter til færdigpakkede rør, 
der kan anvendes til gravefri dræning.

*
Jordens vandholdende evne, dvs. dens 
vandkapacitet er undersøgt for Sekreta
riatet for Jordbundsklassificering, Vejle. 
Undersøgelserne er gennemført ved ud
tagning af jordprøver på ca. 250 lokalite
ter og ved laboratoriemæssig bestem
melse af jordprøvernes vandkapacitet. 
Resultaterne offentliggøres i løbet af 
1979 og tænkes anvendt bl. a. til den re
gionale vandplanlægning inden for land
bruget.

Sætning på lavbundsjorder har direkte 
betydning for afvandingssystemets funk
tionstid. Den totale sætning kan opdeles 
i en konsolideringssætning, dvs. tørvela- 
gets sammenpresning samt en sætning 
forårsaget af mineralisering af tørven.

De to typer af sætning er vanskelige at 
adskille kvantitativt. Normalt er sætnin
gen størst umiddelbart efter, at afvandin
gen har fundet sted, men aftager med ti-
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den. I Skjernådeltaet er fundet en total
sætning på 1-10 cm pr. år afhængig af 
tørvedybden. I Lille Vildmose er obser
veret en årlig sætning på ca. 5 cm pr. år.

På et moseareal ved Skanderborg gen
nemfører Forsøgsvirksomheden undersø
gelser over sætningen. Over en 3 års pe
riode er der fundet en sætning på ca. 
35 cm. Sætning forårsaget af mineralise- 
ring udgør normalt 1 cm pr. år.

I forbindelse med forskellige typer af 
anlægsarbejder, f. eks. motorvejsbyggeri, 
sker der ofte en voldsom sammentryk
ning af jordlagene på de omkringliggende 
arealer, hvilket resulterer i en betydelig 
reduktion i udbyttet. Forsøgsvirksomhe
den har gennemført jordbehandlingsfor
søg med det formål at løsne jorden og 
skabe betingelser for en effektiv afvan
ding af arealerne. De gennemførte jord- 
behandlingsmetoder har været effektive. 

*
I disse år ofrer samfundet betydelige be
løb på idrætsanlæg, investeringer, der 
ventes at ville fortsætte.

Forsøgsudvalget er gået i dybden ved stu
diet af vanskelige jordbundsforhold i Plet 
enge ved Lemvig.
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Undersøgelser gennemført af Hedesel
skabet først i 70’erne har bekræftet, at 
anlægsarbejdet ofte gribes forkert an. Der 
er således ret snævre grænser for den rig
tige jordsammensætning, og de metoder 
der benyttes ved anlægsarbejdet. Endvi
dere er valget af det rigtige jordforbed
ringsmiddel helt afgørende for anlæggets 
funktion.

Forsøgsvirksomheden gennemfører bl. 
a. forundersøgelser i forbindelse med 
etablering af sportsanlæg og bistår di
striktskontorerne ved projekteringen. I 
en for nylig udsendt pjece er der gjort 
rede for en del af det arbejde, der ud
føres.

*

Interessen for kendskabet til jordbru
gets indflydelse på vore ferske vandes 
kvantitet og kvalitet er stigende. Land
bruget er ét af de erhverv, der admini
strerer de største mængder vand, f. eks. 
gennem vanding og afvanding. Forsøgs
virksomheden deltager i stort omfang i 
undersøgelser, der skal belyse, hvorledes 
jordbruget påvirket vandressourcerne.

Undersøgelser over grødevækst og næ
ringssalte i vandløb er fortsat, og en be
retning om emnet blev offentliggjort i ja
nuar 1979.

I forbindelse med den øgede vandind
vinding bl. a. til København vandforsy
ning, blev der iværksat en større under
søgelse af de hydrologiske konsekvenser 
af øget vandindvinding i Suså-området.

Forsøgsvirksomheden udfører under
søgelser over drænvandsafstrømning og 
drænvandets kvalitet med det formål, at 
få et kvantitativt mål for drænvands
mængder og næringssaltudvaskning.

Der arbejdes desuden med matemati
ske modeller, der kan beskrive såvel 
drænvandsafstrømningen som nitratud
vaskningen. I bl. a. drænvandsmodellen 
indgår forskellige typer af magasiner 
(snemagasin, overflademagasin, et 2-delt
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rodzonemagasin, et sekudært og et pri
mært grundvandsmagasin). Foreløbige 
resultater viser, at den matematiske mo
del på udmærket måde kan beskrive de 
aktuelle forhold.
Forsøg med okkerudfældning ved afløbet 
fra Hvidmosen er fortsat i 1978. Der er 
udarbejdet en beretning, i hvilken der 
gøres rede for de opnåede forsøgsresul
tater. Forsøgene i Hvidmosen, hvor 
drænvandets jernkoncentration er af stør
relsesordenen 30-50 mg Fe++/1, har om
fattet afprøvning af metoder baseret på 
naturlige jernudfældninger og jernud
fældning ved tilsætning af kalkningsmid
ler til hævning af vandets pH.

Ved risling over sten og specielt græs
baner samt ved strømning gennem lav
vandede, græsbevoksede bassiner fandtes 
en jernreduktion på mellem 50 og 90 pct. 
ved en vandtemperatur på 8-10°C. Ved 
lavere temperaturer var der til gengæld 
ringe effekt af græsrislebaner. Forsøg 
med tilførsel af hydratkalk til pH 7,0-7,5 
har givet gode resultater også ved lave 
temperaturer. I gennemsnit skal der til
føres ca. 3 gange så meget hydratkalk 
som indholdet af opløst ferrojern.

*

Anvendelse af spildevandsslam i nåle
træsplantager må anses for at være en 
miljøvenlig slamdisponeringsmetode. An
vendelse af spildevandsslam i det egent
lige landbrug begrænses ofte af tilstede
værelsen af bl. a. tungmetallet cadmium. 
I skovbruget kan slammets indhold af 
tungmetaller dog næppe være af større 
betydning.

Tilførsel af ca. 50 tons slamtørstof pr. 
ha i 1973 til en ældre nåletræsbevoksning 
har resulteret i et årligt merudbytte på 
1,5-2,0 m3 pr. ha. Det relative lave mer
udbytte for slamtilførsel skal ses på bag
grund af det ekstremt lave tilvækstniveau 
som følge af tørkeårene 1975-76.

Slamtilførsel i nåletræsplantage med 
udprægede næringsstofmangel må anses

for at være en varig grundforbedring, og 
under normale vækstforhold kan der på
regnes mertilvækster på 3-5 m3 pr. år 
som følge af slamtilførsel.

HYDROLOGI OG 
HYDROMETRI

Hedeselskabets kontor for hydrometriske 
undersøgelser har som hovedopgave at 
klarlægge afstrømningsforholdene i Dan-

Ved dykkede drænledninger afsættes okke
ren ca. 25 cm over ledningen, hvorved ok
kerblokering undgås.
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mark på grundlag af systematiske af
strømningsmålinger i de naturlige vand
løb.

De første målestationer blev oprettet i 
1917, og ved udgangen af 1978 omfatter 
stationsnettet 223 igangværende målesta
tioner, hvoraf der ved de 172 foretages 
løbende bestemmelse af såvel vandførin
gen som vandstanden, medens der ved de 
resterende 51 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 
kontoret arbejdet med andre opgaver, 
der er stillet af institutioner, firmaer og 
enkeltpersoner. Desuden bistår Hydro- 
metriske Undersøgelser Hedeselskabets 
andre kontorer.

H.U. har bistået samtlige amtskommu
ner med undtagelse af Fyns amtskom
mune med drift af stationsnet for vand
føringsmålinger. For Århus, Nordjyl
lands, Ribe og Storstrøms amtskommu
ner har H.U. varetaget både markarbej
de, bearbejdelse og rapportering. De øv
rige amtskommuner udfører helt eller 
delvis markarbejdet på de rekvirerede 
stationer efter H.U.’s retningslinier, og 
bistanden har i disse tilfælde hovedsage
lig omfattet databearbejdelse og rappor
tering.

Udover arbejdet med amtskommuner
nes faste målestationer har H.U. bistået 
en række amter med særlige opgaver, f. 
eks. undersøgelser med henblik på vand
løbenes medianminimumsvandføring og 
EDB-beregninger af vandføringsmålin
ger, som amtskommunerne selv foretager 
ved målesteder uden for det faste sta
tionsnet.

For miljøstyrelsens ferskvandslabora
torium er der udført en analyse af vand
føringsmålinger gennem 60 år ved ud
valgte målestationer for hydraulisk at ka
rakterisere variationer i grødens omfang 
igennem årene.

Efter ophør af den internationale hy
drologiske dekade (IHD) videreføres en
kelte af vandføringsstationerne fra IHD- 
projekterne i Karup-området og på 
Stevns. Disse stationer indgår som et led 
i „Operationel Hydrological Program“, 
hvorom der samarbejdes med Meteoro
logisk Institut og Danmarks geologiske 
Undersøgelse, som ligeledes viderefører 
en del af deres målestationer fra IHD- 
projekterne.

Som led i den danske deltagelse i IHP 
(International Hydrological Programme) 
gennemføres et 5-års forskningsprojekt i 
Susåområdet, igangsat i april 1977.

Hydrometriske Undersøgelser medvir
ker i delprojekter vedrørende måling, 
analyse og matematisk simulering af af
strømningen samt integreret vandplan
lægning. I projektet deltager desuden He
deselskabets Forsøgsvirksomhed, Mete
orologisk Institut, Danmarks geologiske 
Undersøgelse, Institut for strømningsme
kanik og vandbygning (Danmarks tekni
ske Højskole), Hydroteknisk Laborato
rium (Landbohøjskolen), Vandkvalitets
instituttet (ATV) og Isotopcentralen 
(ATV). Projektet finansieres af forsk
ningsrådene og miljøstyrelsen samt (for 
VKI) af Teknologirådet.

I løbet af året har Hydrometriske Un
dersøgelser bl. a. foretaget en række un
dersøgelser til belysning af hidtil ufor- 
klarede døgnsvingninger i Susåens vand
stand og vandføring samt til belysning af 
tilgangen af grundvand til Suså.

Sølvkrus til Folmer Westh
Tidligere inspektør ved Hedeselskabets Læ
plantningsarbejder, Folmer Westh, Hjør
ring, har for 40 års plantningsvirksomhed 
nordenfjords fået overrakt et sølvkrus af 
formanden for Brønderslev læplantnings- 
laug, Jens Jørgen Eriksen.
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Hedeselskabets laboratorium

Apparaturet kan 
udnyttes bedre 
i nye lokaler

Laboratoriet har haft et travlt arbejdsår 
med et stigende prøvetal. I tabellen er til 
sammenligning anført tallene for kålen’ 
deråret 1977. Antal jordbundsanalyser er 
således steget med 12 pct.

Når der har været et fald i vand- og 
slamanalyser, skyldes det, at der i første 
kvartal af 1977 analyseredes et meget 
stort antal vandprøver fra de nu afslut
tede undersøgelser vedrørende brunkuls-

1977 1978

A. Jordbundsanalyser
1. Analyser i henhold til 

autorisationen af
01.04.1964 127.355

2. Andre jordbunds
analyser 776

114.306 128.131
B. Vandanalyser m. v.

1. Drikkevand 3.845
2. Spildevand 7.262
3. Recipientvand 4.962
4. Slam 287

18.811 16.356
C. Analyser af diverse materialer

1. Kalk og mergel 89
2. Gødningsstoffer 89
3. Brændsel og

tørveprodukter 159
4. Fodermidler og

planteprodukter 462
5. Forskellige emner

(sand og grus m. m.) 76

1.365 875
Samlet antal analyser 134.482 145.362

lejer og Skjernå-deltaet. Stigningen i to- 
tal-analysetallet er 8,1 pct.

Aktiviteten har fortsat været koncen
treret på de 2 hovedområder: Jordanaly
ser fra det praktiske landbrug via plante
avlskonsulenterne og vandanalyser fra 
spildevandsanlæg og recipienter. Men 
dertil kommer et vidtspændende felt af 
prøver fra mange forskellige rekvirenter.

De 128.131 jordbundsanalyser er ud
ført i 42.580 jordprøver eller 3,01 (3,04) 
analyser pr. prøve. Reaktionstal er målt 
i samtlige prøver, fosforsyre- og kalium
tal i 84 (87) pct. For magnesiumtal var 
procentandelen 14,0 (10,6) og for kob
bertal 12,0 (8,7). Tallene i parentes gæl
der for 9-måneders året april-december 
1977.

Der har som sædvanlig været foreta
get kontrolanalyser af Tilsynet med de 
autoriserede Jordbundslaboratorier, og 
laboratoriet har deltaget i interkalibre- 
ringer i forbindelse med autorisationen 
fra Statens Tekniske Prøvenævn.

Laboratoriet har fortsat sin udbygning 
m.h.t. apparatur, og der er i 1978 bl. a. 
anskaffet et Kjeldahl-system til kvælstof-

Spektrofotometer til måling af små stofkon
centrationer af fosfor, ammonium og jern 
m. m. i vandprøver.

.
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I det nye laboratorium. Laboratoriechef J. 
Frederiksen ved fuldautomatisk apparatur 
til måling af bl. a. nitratindhold i vandprø
ver.

Hedeselskabets
planteskoler
Hedeselskabets nuværende forstplanteskoler 
består af 6 distriktsplanteskoler og Central
planteskolen i Tvilum med filialer i Skod
borg og Guldager.

Store investeringer i produktions- og be
handlingsfaciliteter er påkrævet for at sikre 
en økonomisk og kvalitetsbevidst produk
tion til skov- og læplantninger.

I 1978 godkendte bestyrelsen en om
struktureringsplan, der sigter mod fremtidig 
3 planteskoler udbygget med køle/frysela
ger og tidssvarende produktionsfaciliteter.

De 6 distriktsplanteskoler vil blive ned
lagt over en årrække. Skodborg planteskole 
er solgt til kommunen til byudvikling, og 
Guldager vil blive afviklet på grund af 
uhensigtsmæssig jordbund og beliggenhed. 
Brøndlundgård ved Vojens er købt i 1978 
til erstatning for Skodborg og Guldager, og 
der forhandles med staten om forpagtning 
af Studsgård forsøgsstation ved Herning til 
erstatning af distriktsplanteskolerne.

Organisatorisk er planteskolerne blevet 
en selvstændig afdeling under direktionen 
fra 1. januar 1979.

bestemmelser i vand og jord, og et spek- 
trofotometer (Beckman 26) til ammo
nium- og jernbestemmelser m. v.

Ved udflytningen i maj 1979 til de nye 
lokaler bliver der mulighed for en hen
sigtsmæssig opstilling af apparaturet, og 
der bliver da yderligere investeret i mo
derne apparatur.

Der har i 1978 været ofret meget arbejde 
med planlægning og udformning af den 
del af det faste apparatur i nybygningen 
- især i jordanalyse-afdelingen - der er 
udført som bygherrearbejde. Det gælder 
f. eks. transportbånd og afveje- og do
seringsanlæg, som gør denne afdeling 
endnu mere automatiseret.

Der har ligeledes været arbejdet med 
en brochure, der skal beskrive det nye 
laboratorium.

Informativ
virksomhed
Hedeselskabets museum og forevisning af 
lysbilleder om Hedeselskabets virksomhed 
har igen i år kunnet notere en betydelig in
teresse hos foreninger og studerende. Ved 
besøg hos Hedeselskabet i Viborg og ved 
møder ud over landet har selskabet haft 
kontakt med 1500-2000 interesserede.

Usædvanligt mange studerende henvendte 
sig i årets løb og søgte information til løs
ning af eksamensopgaver om hedens op
dyrkning og tilplantning.

En vestjysk HF-studerende, som Hede
selskabet også havde kontakt med, opnåede 
topkarakteren 13 for en specialopgave på 
39 sider om afvandingen af Skjern enge, 
som han havde et positivt syn på.

Til en udstilling i Kina til efteråret, hvor 
Hedeselskabets virksomhed skal indgå som 
en væsentlig bestanddel, er der ,,toldet“ 
kraftigt i selskabets billedarkiv.
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HUSQVARNA
rydningssave

Rydningssave er ikke kun for profes
sionelle skovfolk... private kan også 
have utrolig megen gavn af dem.
3 effektive HUSQVARNA modeller 
dækker ethvert behov sammenlign 
blot med et hvilket som helst andet 
fabrikat, og De vil finde, at 
HUSQVARNA overgår dem alle.

I
v Flymo
Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby.
Brochureservice: tlf: 02-877577

Alt i
betonvarer

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

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

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. Ortved 03628-300

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11



ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Specletl# emner efter opgave. Alt i betonvaret efter 0 S 400

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

SPAREKASSEN
Midtjylland

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

union Betonvarefabrik A/S 
Vojens (04) 5413 30

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-L'. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals

SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull Driv. (04) 85 12 44

Beton ApS

7500 Holstebro

P E T E R S E N  A  
P E D E R S E N

Viborg

Telefon (06) 02 62 8«

ALT I ELEKTRICITET

Alt i betonvarer til
landbrugsbyggeri 
og afvanbingsarbejde.

Tlf. (07) 42 31 33

^KViHOlug

DANREGN
SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE-TLF. 07-180765*

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 - 382411

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE 
BANK

- kun et smut fra Dem

PETERSVÆRK A/S Betonvare-lndustri
Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby . Telefon *tJ8j 17 IL 55.

Ali betonvarei ettei D. S. 400. - i og 2 m lange PBI-rør. 
Fllsei, kantster og belægningsstenen „FISKEN".
TRIa anl&y

Ny og bedre skovsav
JOBULP4/LP40
5,9 kg koncentreret ydelse 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav I sin klasse 
(48 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som må kræves 
al en virkelig skovhuggersav. 
Prøv J0MUP4 1P40 
hos esl

Alt i skovredskaber fra
pÉSl JOBU

Vi skaffer Dem hvad De mangler 
fra Norges ledende leverender 
af skovredskaber.

tø # *

W -
Import - En gros - Salg - Service

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr
v/ Steen Andersen - Holmevej 9 - 7351 EJSlruphotm - Tli 05 -772604



Plantage — skov 
købes

God udbetaling, evt. kontant

Forpagter E. Christensen, Rosenlund 

4990 Sakskøbing, tlf. (03) 86 94 84.

Besøg
Kongenshus
Mindepark
med mindedalen,
hvor 1400 hedeopdyrkeres
navne er indhugget i sten.
Gennem den 1200 ha
uberørte hede
er der anlagt 10 km veje.

c'/Volag"'

A/s DANSK FRØHANDEL

TRIFOLIUM - SILO
TAASTRUP (02) 99 0011 . RANDERS (06) 44 72 11

D R Æ N R E N S N I N G

'

Spuling af forurenede dræn
systemer og vandrør foretages 
med højtryksmaskiner.

Henvendelse kan ske til 
Hedeselskabets lokale kontor 
eller til hovedkontoret,
8800 Viborg,
telefon (06) 6261 11 lokal 246.

sssss

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN ...................................................  Poserå 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................  Poser å 400 I
GROV ..............................................  Ballerå 520 I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poserå200 I og 100 I
LØS USORTERET ..........................  vognlæs, min.25-35 m3

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

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



MHHP

■ iWSm ' ¥

m .
>•

V
g..mm

P
1 1■

ft

y*>

:'v; :

If
* !

w%$nkM - ^"SL MiWjWr;æ

Husqvarna
■*5 ■.:*: 4 '

t 4i

MUT
i % >~ Ilte I

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

1

Husqvarna
Husqvarna

taraBSHM?

Husqvarna har: sikkerhedshåndtag 
m. aut. kædebremse. - el-opvarmet 
håndtag på flere modeller - vibra
tionsdæmpet udf 
- lav vægt, smal 
udførelse - lyd
dæmpet.

FLYMOA/S Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby.

brochure og 
forhandleroplysning 
(02) 87 75 77




