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Ny og bedre skovsav
JOBU LP4/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 
at en virkelig skovhuggersav. 
Prøv JOMJLP4 1*40 
hos 09i

ni

■-.$>

Alt i skovredskaber fra
[ESI JOBU

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

^A j
Import - En gros - Salg - Service

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr
v/ Steen Andersen - Holmevej 9 - 7361 Ejstrupholm - Tit. 05 772604

HANDELSBANKEN
altid med i billedet Q

m

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

FÆRDIGBLANDING 1 ....................  Poser å 400 I
FÆRDIGBLANDING 2.....................  Poser å 200 l

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

Drænrør
2"- 8"- SAMT GREN RØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk *

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon06-943029



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) 8010 38 og (05) 8017 22

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

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

Sten vad 
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 - 38 24 11 '

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE
BANKr

kun et smut fra Dem

D R Æ N R E N S N I N G
— .... m7“

Spuling af forurenede dræn
systemer og vandrør foretages 
med højtryksmaskiner.

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



Hedeselskabet tilbyder:

T retorn
Sikkerheds-gummistøvle

med forstærkning af træ i foden — 

orange/grøn - str. 40-46

Det Danske Hedeselskab
Skovbrugsafdelingens Handelsvirksomhed
Postboks 110 - 8800 Viborg -Tlf. (06) 62 61 11, lok. 206-259

Nedsatte bogpriser
Der er foretaget en kraftig prisnedsættelse på de to bøger, som skildrer Hedeselskabets 
historie 1866-1966.

Det indvundne Danmark.............  4 3  k r .
Hedeselskabets historie 1866-1914
af Fridlev Skrubbeltrang.

Hedesagen under forvandling 4 9  k r .
Hedeselskabets historie 1914-1966 (indb. 70,00 kr.)
af Erik Helmer Pedersen.

De nævnte priser er inklusive moms.

Bøgerne, der tilsammen rummer ca. 1200 sider og er rigt illustreret, kan fås ved henvendelse 

til Hedeselskabets hovedkontor, postboks 110,8800 Viborg. Tlf. (06) 82 61 11.
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Hedeselskabets
Tidsskrift
Hedeselskabets 
hovedopgave er at yde 
bidrag til god brug 
af jordressourcerne
Af direktør K. Sandahl Skov

Hedeselskabets virksomhed var i 1979 præget af stabil ud
vikling med en omsætningsfremgang på 8,5 pct. Driftsresul
tatet var 3,0 mill, kr., og omsætningen nåede 100,9 mill. kr. 
Det var eksklusive en omsætning på 47,3 mill. kr. i de 
fremmede plantager, som Hedeselskabet administrerer.

De økonomiske vilkår, der i nogle år har belastet dansk 
skovbrug, blev ikke overvundet i 1979. Det var dog et lys
punkt, at der for nåletræ var gode afsætningsmuligheder, 
men de opnåede prisforhøjelser kunne ikke dække de sti
gende omkostninger. Mange plantager måtte derfor konsta
tere et driftsunderskud.

Energikrisen har i Europa skabt øget interesse for op
bygning og udvikling af et mere intensivt skovbrug. I Dan
mark er det kun begrænsede arealer, der kan nytilplantes, 
men der kan opnås en væsentlig større produktion, når og 
hvis der skabes økonomiske muligheder for intensivering af 
driften i de bestående plantager.

For Hedeselskabets Skovbrugsafdeling er de væsentligste 
opgaver at føre tilsyn med 109.000 ha fredskovsplantager 
og 35.000 ha fredskovspligtige småplantager. Dertil kom
mer administration og drift af fremmede plantager omfat
tende 1650 ejendomme med et samlet bevokset areal på 
55.000 ha. Administration af egne virksomheder omtales 
på de følgende sider.

Under Skovbrugsafdelingens administrationsområde var 
omsætningen i 1979 97 mill. kr. mod 92 mill. kr. i 1978.

Skovbrugsafdelingen beskæftigede i 1979 i alt 1508 ar
bejdere (1468 i 1978) svarende til 431 (483) helårsarbej-



dere. Desuden har afdelingen forestået 
arbejdsledelsen af et stigende antal le
dige, som var henvist til beskæftigelses
projekter.

Læplantningen for de kollektive læ- 
plantningslaug omfattede 1030 km (860) 
3-rækkede løvtræhegn, hvortil der an
vendtes 3,1 mill, planter. Omkostninger
ne til rydning, plantning, efterbedring og 
rensning var 15,4 (10,5) mill. kr.

Det store snefald i de første måneder 
af 1979 påvirkede Skovbrugsafdelingens 
omsætning, idet hugsten i de administre
rede virksomheder faldt med 24.000 m3 
til 162.000 m3.

*

Der kunne i 1979 konstateres en stigende 
interesse for dræning og afvanding. Vejr
forholdene med megen nedbør både ved 
såtid og høst viste tydeligt, at den danske

landbrugsjord for store arealers vedkom
mende har behov for bedre dræning.

Trods landmændenes interesse for at få 
deres jord i en bedre dyrkningsmæssig 
stand blev aktiviteten for Hedeseiskabets 
Grundforbedringsafdeling stort set den 
samme som i året forud, idet frost og 
snefald i de første 1979-måneder hin
drede beskæftigelsen i marken, hvilket 
igen smittede af på projekteringen. I alt 
blev der ved afdelingens bistand udført 
dræning på ca. 5000 ha.

Interessen for markvandingsanlæg var 
aftagende. Afdelingen medvirkede ved 
projektering af vandingsanlæg på 4800 ha 
(10.400 ha i 1978). Denne nedgang op
vejes hos afdelingen ved en stigning i om
fanget af miljøtekniske opgaver.

Grundforbedringsafdelingens virksom
hed på drænings- og vandingsområdet, 
omfattende såvel fuldførte arbejder som

Hedeselskabets EDB-sektion. I forgrunden inddatering af bilag. I baggrunden anlæggets 
centralenhed, som kan indeholde 50 millioner karakterer (bogstaver og tal).
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Selvkørende priklemaskine i Hedeselskabets planteskole på Studsgård.

projekter under forberedelse og udførel
se, androg 21.628 ha (26.570) til en om
kostning på ca. 195 mill. kr. (206).

Inden for det kulturtekniske fagområde 
med vandløbsreguleringer, kunstige af
vandinger og digeanlæg udgjorde det be
rørte areal 3802 ha (674) til en omkost
ning på ca. 33 mill. kr. (19).

De miljøtekniske opgaver var fordelt 
på 290 sager (123) til en omkostning på 
ca. 88 mill. kr. (83).

*

Det er med nogen usikkerhed, at Hede
selskabet vurderer udsigterne for 1980. 
Med en inflationsrate på mere end 10 
pct., en rentestigning på mere end 3 pct, 
inden for et år og frygt for yderligere

rentestigninger må der hos landbrug og 
skovbrug forudses tilbageholdenhed med 
investeringer på drænings- og plantnings
området.

Det er betænkeligt for forbrugeren og 
for hele samfundet, hvis produktions
apparatet ikke vedligeholdes og udbygges. 
En velafvandet jord er en forudsætning 
for billig markdrift, for energibesparelser 
og for en stor produktion. Og plantagerne 
må passes omhyggeligt, hvis der skal pro
duceres effekter af høj værdi.

Også i fremtiden vil Hedeselskabet se 
det som sin opgave at bidrage til en for
svarlig anvendelse af vore jordressourcer 
til fremstilling af produkter, der kan 
fremme eksportindtægterne og begrænse 
importudgifterne.
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SKOVBRUGSAFDELINGEN

Skovbruget ser 
på den nærmeste 
fremtid med 
en vis optimisme

Af afdelingschef, 
skovrider Søren Grosen

De væsentligste opgaver, som Hedesel
skabets Skovbrugsafdeling varetager, kan 
sammenfattes i følgende:

- Tilsyn i henhold til skovloven med 
109.000 ha fredskovsplantager og ca. 
35.000 ha ikke fredskovspligtige små- 
plantager.

- Vederlagsfri råd og vejledning samt 
formidling af statstilskud og støtteforan
staltninger til plantagedrift.

- Varetagelse af læplantningen for de 
kollektive læplantningslaug og formidling 
af statstilskud til disse samt til anden 
læplantning.

- Administration og drift af fremmede 
plantager omfattende ca. 1650 ejendom
me med et samlet bevokset areal på ca. 
55.000 ha.

- Administration af egne virksomhe
der.

Afdelingen omfatter 16 plantagedistrik
ter, læplantningsarbejderne samt afde
lingskontoret i Viborg. I 1979 beskæf
tigede afdelingen 24 forstkandidater, 62 
skovteknikere ansat af Hedeselskabet og 
13 ansat af private klienter, 1 læplant
ningsinspektør, 23 læplantningskonsulen
ter samt 15 kontorfunktionærer, ialt 138.

Den 1. januar 1979 blev Hedeselska-

110

bets Træindustri i Brande og Central
planteskolen flyttet fra skovbrugsafdelin
gens administrationsområde og organisa
torisk indplaceret direkte under direk
tionen.

Under skovbrugsafdelingens admini
strationsområde har omsætningen i mill, 
kr. været:

1979 1978

Egne plantager 11,4 11,1
Andre egne virksomheder 
Administrerede fremmede

17,5 15,9

virksomheder
Handels- og entreprenør-

47,3 49,7

virksomheder 5,3 5,0
Kollektiv læplantning 15,4 10,5

Omsætning i alt 96,9 92,2

Tages der hensyn til inflationstakten, har 
afdelingen således måttet konstatere en 
aktivitetsnedgang. Årsagen hertil har bl.a. 
været de 3 meget besværlige vintermåne
der, og at tidligere års store skovning af 
tørkeskadet træ nu stort set er afsluttet.

Afsætning og prisudvikling 
for træeffekter
Der har i årets løb været særdeles gode 
afsætningsmuligheder for alle træeffekter. 
Fra tid til anden var der vanskeligheder 
med at dække industriernes råtræbehov. 
Emballage- og spånpladeindustrierne har 
i perioder manglet træ.

Efter to år med prisfald indtrådte der i 
1979 prisstigninger på tømmer, kassetræ, 
cellulosetræ og spånpladetræ. Især i sid
ste halvdel af året var prisudviklingen 
gunstig. Den pr. 4. november 1979 ind
førte prisstoplov fik kun en mindre be
tydning for skovbruget, idet der inden 
prisstoppets vedtagelse var sket betyde
lige prisreguleringer.

Den positive prisudvikling er fortsat i 
1980, hvor der for tømmerets vedkom



mende har fundet en prisstigning sted i 
februar 1980. Trods afmatningen i bygge
sektoren er der stadigvæk god efterspørg
sel på nåletræ til savværksbrug, idet de 
jyske savværker har oparbejdet en eks
port til det vesttyske marked. For cellu
losetræets vedkommende må forventes 
yderligere prisstigninger i løbet af 1980, 
idet der meldes om tiltagende mangel på 
træ til celluloseformål i hele Vesteuropa.

Afdelingen ser på den nærmeste frem
tid med en vis optimisme. På det hjemlige 
marked har olieprisstigningerne medført 
en stærk efterspørgsel efter skovbrænde, 
dels efter færdigopskovede rummeter
effekter og dels i form af „sankekort^ 
efter affaldstræ og endelig „selvhuggere“, 
som efter anvisning selv skover effekter, 
der med normal skovarbejderløn ville 
give skoven et negativt dækningsbidrag.

Efterspørgselen er naturligvis størst i

de tættere beboede egne på Øerne og 
omkring større byer, men efterspørgselen 
efter brænde mærkes også i Hedeselska
bets traditionelle arbejdsområder, hvor 
det flere steder er lykkedes at få udtyn
det fyrrebevoksninger på vilkår, der set 
fra et skovejersynspunkt har været gan
ske tilfredsstillende.

De stigende priser på brænde og eks
porttræ har imidlertid medført vanskelig
heder for en del af den hjemlige industri 
bl.a. spånpladeindustrien, som har van
skeligt ved at opnå dækning for de sti
gende omkostninger og i øvrigt også i de 
senere måneder har måttet leve med util
fredsstillende råtræforsyninger.

Der er derfor god grund til at gøre 
skovejerne opmærksom på, at det er livs
vigtigt også for skovene, at den hjemlige 
træindustri holdes forsynet i tilstrække
ligt omfang, idet skovene ikke kan basere

Hedeselskabets Plantningssystem, som har pløjet en betydelig del af de 4000 km planteriller, 
der er lavet i årets løb.
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deres fremtid pa at være ratræleverandør 
til udenlandske industrier.

Hugsten
Den samlede hugst i Hedeselskabets egne 
plantager og i plantager, som administre
res af selskabet, var i 1979 208.600 m3, 
hvilket er et fald på 13 pct. i forhold til 
1978.

Den lavere hugst kan for en stor del 
tilskrives vintermånederne januar, februar 
og marts, hvor aktivitetsniveauet var me
get lavt på grund af snelæg. Der har end
videre i enkelte områder været vanskelig
heder med at fremskaffe den fornødne 
arbejdskraft.

Beskæftigelsesforhold 
Der har i 1979 været registreret 1508 ar
bejdere i medarbejderkartoteket, svarende 
til 431 helårsarbejdere. En stor del af 
skovbrugsafdelingens arbejdere har såle
des et lavt timetal. Det skyldes i et vist 
omfang, at en del af afdelingens arbej
dere er deltidsansatte, men illustrerer til
ligemed den voksende gennemstrømning 
af beskæftigede.

Det er således blevet vanskeligere at 
fastholde arbejdskraften, og endvidere 
har der i enkelte områder af Jylland væ
ret problemer med at fremskaffe den for
nødne arbejdskraft. Det meget omtalte 
„paradoksproblem“, som kendes fra an
dre erhverv, kan også registreres i skov
bruget.

I fremtiden vil det derfor være nødven
digt med en øget indsats for at rekrut
tere, uddanne og fastholde en kvalificeret 
arbejderstab.

Skovbrugsafdelingen har også i 1979 
medvirket ved et betydeligt antal beskæf
tigelsesarbejder for amter og primærkom
muner samt i henhold til „skovstøtte- 
loven“, hvilket er udførligt omtalt i Tids
skriftets nr. 4/1979.
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Skovteknisk Maskinvirksomhed 
Opgavefordelingen for virksomhedens 
godt 30 traktorer fremgår af figur 1. 
Traktorerne var ialt aktiverede ca. 40.000 
timer, hvoraf ca. 75 pct. var effektive 
arbejdstimer, medens de resterende 25 
pct. af tiden gik med flytning, reparation 
og anden tillægstid.

Opgavernes fordeling over året er vist 
på figur 2. Den meget lave aktivitet i 
årets første to måneder skyldes den 
strenge snevinter, der umuliggjorde skov
ningsarbejdet.

Hedeselskabets stærke engagement i 
kulturarbejdet giver sig for Skovteknisk 
Maskinvirksomhed udslag i meget kraf
tige belastningstoppe forår og efterår, og 
det stiller bl.a. krav om en stor smidig
hed i maskinparken. Maskiner, der hur
tigt kan omstilles fra f.eks. transport af 
træ til kulturarbejde, er således at fore
trække.

Det har bl.a. ført til, at de gamle Bri- 
stoltraktorer, der kun kunne udføre pløj
ningsopgaver, gradvis erstattes med kraf
tige hjultraktorer med en langt bredere 
anvendelse. Fra 1981 forventes de oprin
deligt 9 Bristoltraktorer reduceret til 3. 
Disse vil til gengæld alle være forsynet 
med egen transportbil, der hurtigt og bil
ligt kan bringe dem frem til de special
opgaver, der kun kan løses af en Bristol- 
traktor. Udover større smidighed betyder 
omlægningen en forøgelse af kapaciteten, 
idet hjultraktorerne har ca. 30 pct. højere 
præstation.

Endelig er det samlede antal kulturred
skaber i 1979 forøget gennem selskabets 
investeringer i nye plantningssystemer. 
Den samlede rillepløjning (herunder sam
let pløjning og plantning med Hedesel
skabets plantningssystem) androg i 1979 
godt 4000 km, en lille stigning i forhold 
til 1979.

I 1979 blev to af virksomhedens gamle 
to-hjulsdrevne krantraktorer udskiftet 
med nye traktorer med fire-hjulstræk.

mm

m

TéA

Pyntegrønt vejes og bundtes.

Anskaffelsen af krantraktorerne med fire
hjulstræk blev indledt i 1975, og antallet 
er hermed nået op på 8 stk.

Den ene af de nye traktorer er monte
ret med et avanceret elektrisk styresy
stem til kranen, der i høj grad letter føre
rens arbejde, f.eks. reduceres antallet af 
kran-betjeningsgreb fra 6 til 2. Det nye 
styresystem er fremstillet af Danfoss og 
afprøves nu i praktisk drift bl.a. af Hede
selskabet.

Skovbrugsafdelingens
Handelsvirksomhed
I det forløbne år har der i Handelsvirk
somheden været en reel omsætning på 
6,9 mill, kr., der fordeler sig med 3,5 
mill. kr. på grangrønt og 1,9 mill. kr. på 
juletræer samt salg af sikkerhedsudstyr, 
kemikalier m.m. på 1,5 mill. kr.
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Eksporten af grangrønt og juletræer 
har været stigende. Til trods herfor er 
omsætningen af juletræer gået lidt tilbage 
i forhold til året før, bl.a. fordi det har 
været vanskeligere at fremskaffe vel
egnede træer.

Skovfrøcentral og Skovfrøforædling 
Der var i 1979 praktisk taget ikke frø
sætning i danske skove. Kun ganske få

Træ fra første gangs udhugninger kan også 
blive aktuelt som brændsel.

mindre frøpartier har kunnet høstes, som 
oftest af ringe kvalitet og med store om
kostninger.

Takket være import og ved at trække 
på kølerumslagrene er det lykkedes at 
dække frøbehovet for 1979/80 næsten 
fuldt ud, dog med undtagelse af bøg, ege- 
arterne, Abies grandis, hybridlærk og en
kelte mindre vigtige arter.

Vedrørende skovtræforædlingen har ar
bejdet været hæmmet af manglende blom
string og forøget usikkerhed vedrørende 
etablering af naturgaslager i plantagen 
C. E. Flensborg, efter at de to første 
undersøgelsesboringer har givet negativt 
resultat.

Der er etableret afkomsforsøg med 
rødgran, omorika og nobilis, og stiklinge
formeringen har givet lovende foreløbige 
resultater.

Plantagereguleringen har 
planlagt for 83.200 ha 
1 1979 er der udført planlægningsarbejder 
vedrørende et samlet areal på ca. 7000 
ha, hvoraf ca. 1500 ha udgør et ikke tid
ligere planlagt areal. Det af plantageregu
leringen til dato udarbejdede planmate
riale dækker hermed ialt ca. 83.200 ha.

I løbet af efteråret udførtes de afslut
tende arbejder vedrørende planregistre
ringen for Lindenborg skovdistrikt, Toft 
skov og LI. Vildmose (ca. 7800 ha), sam
tidig med at den primære basisplan for 
hele Salten Langsø skovdistrikt (ca. 4000 
ha) var under afvikling.

For begge disse planarbejder gælder 
det, at samtlige data er overført til 
SRPLAN, et specielt edb-skovplanlæg- 
ningssystem, som fungerer via plantage
reguleringens ITT-terminal.

Bortset fra den i 1973/74 udarbejdede 
specielle driftsplan for Ø.K. i Afrika er 
der tale om de første større planlægnings
arbejder ved plantagereguleringen, der 
udføres ved hjælp af dette avancerede 
edb-progr ammel.
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Fællesudvalget for Læplantning. Forrest fra venstre Chr. Als (læplantningschef), Frode Ole
sen (landskonsulent), Holger Vesterager, Ribe, Kr. Skov Olesen, Ringkøbing, og Erik Niel
sen, Vendsyssel. - Bagest Erik Vendelboe, Viborg, Hardy Pedersen, Vejle, Tage Hansen, 
Sønderjylland, Holger Christensen, Århus, og Poul P. Jensen, Himmerland. Et medlem, af
delingschef S. Grosen, Hedeselskabet, var fraværende. Stedbetegnelsen står for regionen, i 
de fleste tilfælde et amt, som medlemmerne kommer fra.

Skovsagkyndig bistand i forbindelse 
med vurdering og erstatningsopgørelse er 
i det forløbne år ydet i betydeligt omfang.

Plantet 1030 km 3-rækkede løvtræhegn 
I den kollektive plantning var omsætnin
gen i 1979 15,4 mill. kr. 25 pct. er brugt 
til plantekøb, 41 pct. til arbejdsløn og 
34 pct. til maskinstationer m.v.

Der er i årets løb plantet 3,1 mill, 
planter i 1030 km 3-rækkede løvtræhegn 
fordelt på 31 laug.

Ialt har 338 personer været beskæftiget 
ved plantning og renholdelse. Gennem
snitsarbejderen var beskæftiget 459 timer, 
og 50 var beskæftiget over 26 uger. Det

er en stigning på 55 pct. i forhold til 
året før.

Hertil kommer, at der igennem plant
ningsforeningerne er udleveret 670.000 
planter med et statstilskud på ialt 
495.000 kr.

Læplantningen har også i 1979 været 
benyttet som beskæftigelsesprojekter i 
Ringkøbing og Egtved-Give kommuner.

Fra skov til ørken
Omkring 7 mill, ha tropiske skove forsvin
der årligt og forvandles til agerland eller 
ørken.
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HEDESELSKABETS PLANTESKOLER

Virksomhederne 
har fået en 
ny struktur

Af afdelingsleder S. Stisen

1979 så starten på omstruktureringen af 
Hedeselskabets Planteskoler. Aktiviteter
ne på distriktsplanteskolerne og Skod
borg og Guldager planteskoler blev ned
trappet i takt med opbygningen af to nye 
planteskoler.

Brøndlundgård ved Vojens blev købt i 
1978, og planteproduktionen begyndt i 
foråret 1979. Gården er på 110 ha, men 
ved planlagte mageskifter med naboen 
forventes arealet at blive reduceret til ca. 
90 ha.

I 1979 blev tilplantet 13 ha overvejen
de med hårdføre arter. Produktionen har 
været tilfredsstillende, dog med ret høje 
renholdelsesomkostninger på grund af 
ukrudtsbefængt jord.

De nuværende driftsbygninger er ikke 
egnede til planteskoledrift, og i 1980 er 
planlagt opførelse af ekspeditionshal og 
personalefaciliteter til ca. 30 ansatte.

Statens forsøgsgård Studsgård ved Her
ning blev forpagtet af Hedeselskabet for 
40 år fra april 1979. Studsgård er på 45 
ha, hvoraf ca. 37 ha er velegnede til 
planteskoledrift. Allerede i april var de 
første planter i jorden, og ved årets ud

gang var ca. 15 ha tilplantet. Også her 
har produktionen været tilfredsstillende.

De meget store drifts- og kontorbyg
ninger kræver nogen ombygning, før de 
er hensigtsmæssige til planteskoledrift. I 
1980 er planlagt ombygning af lade- og 
kostald til henholdsvis ekspeditionshal og 
sortererum. Omklædningsrum og kantine 
til 20 ansatte vil blive etableret i det nu
værende laboratorium.

På Brøndlundgård og Studsgård blev 
der i 1979 investeret ca. 1,2 mill. kr. i en 
ny maskinpark.

Tvilum Skovgård vil blive bibeholdt 
som planteskole dog med et reduceret 
areal, idet ca. 12 ha i Trust er planlagt 
taget ud af driften i løbet af ca. 3 år.

Driftsbygninger på Tvilum blev færdig- 
udbygget i 1979 med 2 nye maskinhuse, 
et nyt sortererum, fast gulv i ekspedi
tionshallen og et kappekølehus på 2000 
m3.

Kølehuset er til både kort- og langtids
opbevaring af prikle- og salgsplanter. 
Temperaturen kan sænkes til -^4°C og 
ca. 1,5-2,0 mill, planter kan opbevares i 
pallecontainere stablet i 4 højder.

Hidtil er transport af planter mellem 
egne planteskoler sket løst på lastbil. I 
1979 blev plantecontainere brugt i stor 
udstrækning, og i 1980 vil al intern trans
port ske i containere.

I efteråret 1979 besluttede Plantnings
selskabet Sønderjylland A/S at nedlægge 
Skærbæk Planteskole på grund af dårlige 
driftsresultater gennem længere tid. Hede
selskabet tilbød at forestå afviklingen og 
købte plantelageret og alle driftsmidler. 
Planteskolen er planlagt afviklet i foråret 
1981.

Hedeselskabets Planteskoler havde et 
tilfredsstillende driftsresultat i 1979. 
Overskuddet før forrentning og afskriv
ning var ca. 1,9 mill. kr.
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GRUNDFORBEDRINGSAFDELINGEN

Mere interesse 
for afvanding 
men aftagende 
for markvanding

Af afdelingschef N. Venov

GRUNDFORBEDRING

Aktiviteten i Grundforbedringsafdelingen 
i 1979 har været stor og på højde med 
det forudgående år. Interessen for dræ

ning og afvanding var stigende, hvilket til 
dels må tilskrives det meget våde forår, 
hvor der viste sig problemer med færdsel 
på de marker, hvor dræningen ikke var i 
orden. Problemet blev mange steder også 
fremtrædende ved høst.

Interessen for etablering af vandings
anlæg var derimod aftagende, som det 
kunne forventes, efterhånden som de 
tørre år i 1975-76 kom på afstand.

Statens Jordlovsudvalg bevilgede til
skud til vanding af 27.000 ha i 1977, 
medens det tilsvarende areal for 1979 
kun blev på 14.670 ha. De tilsvarende tal 
på antal sager var i 1977 1050 og i 1979 
ca. 650. I en betænkning vedrørende vur
deringen af behov og muligheder for kun
stig vanding i jordbruget er der regnet 
med en årlig tilvækst på 800 anlæg frem 
til år 2000. Hvis der i det tidsrum bliver 
mange „normale“ år med hensyn til ned
børsmængde, vil den forventede tilvækst 
næppe blive nået.

Den lange og snerige vinter bevirkede,

Oversigt over anlægsarbejder i 1979. (Tal i parentes).

Antal sager Interesseret Bekostning
areal i ha mill. kr.

1. Dræning, vanding m.v.
Fuldførte arbejder 2.044 (2.142) 10.121 (15.670) 83.6 (96.5)
Arbejder under udførelse 617 ( 715) 5.254 ( 4.882) 52.4 (50.1)
Projekter under forberedelse 1.374 ( 941) 6.253 ( 6.018) 58.7 (59.4)

4.035 (3.798) 21.628 (26.570) 194.7 (206.0)

2. Vandløbsreguleringer, kunstige
afvandinger, digeanlæg m.v.
Fuldførte arbejder 19 (11) 120 (500) 3.4 ( 1.7)
Arbejder under udførelse 21 (10) 3.388 ( 64) 17.3 ( 6.7)
Projekter under forberedelse 56 (25) 294 (110) 12.1 (10.4)

96 (46) 3.802 (674) 32.8 (18.8)

3. Miljøtekniske sager
Fuldførte arbejder 82 (54) - 23.2 (14.0)
Arbejder under udførelse 63 (34) - 47.4 (40.8)
Projekter under forberedelse 145 (35) - 17.5 (28.6)

290 (123) - 88.1 (83.4)
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at mange dræningsprojekter ikke som øn
sket blev udført om foråret, men måtte 
udskydes til efter høst. Det havde en ne
gativ indvirkning på afdelingens regn
skabsresultat, idet vinteren også hindrede 
medarbejderne i at komme i marken.

Afvandings- og vandingsprojekter gen
nemføres hovedsagelig med lån og til
skud i henhold til grundforbedringsloven, 
hvorefter der i en periode over fire år

Forstander Aage Vestergaard, Ladelund, 
overvåget af Hedeselskabets distriktschef i 
Varde og landbrugsskolens elever, under
søger jordlagene forud for dræning af en af 
skolens marker.

ydes et beløb på 30 mill. kr. årlig. Perio
den på de fire år udløber med udgangen 
af 1980, hvorefter der skal tages stilling 
til en eventuel nyordning vedrørende til
skud til grundforbedringsarbejder. Ord
ningen med en fireårs periode, hvori be
løbsstørrelsen har været fast, synes at 
have virket tilfredsstillende sammenlignet 
med tidligere ordninger, hvor der år for 
år blev taget stilling til, hvor stort et be
løb der kunne bevilges i tilskud.

De større kulturtekniske arbejder ud
gør som ventet en mindre del af afdelin
gens samlede arbejde. Derimod har der 
været en stigning i miljøtekniske opgaver, 
som er fordelt over et bredt spektrum: 
Kloakeringsprojekter, etablering af sports
anlæg, fisketrapper, udsprøjtningsanlæg 
m.v.

Drænteknisk maskinvirksomhed har haft 
god beskæftigelse i 1979. Der har været 
en mindre stigning i det drænede areal i 
forhold til året forud. Virksomheden 
modtog ved årsskiftet en ny kædegraver 
til erstatning for den gamle. Den nye ma
skine kan gå ned i større dybde og er 
desuden virksomhedens første maskine 
med udstyr for automatisk dybderegule
ring ved hjælp af laser.

KULTUR- OG MILJØ
TEKNISKE OPGAVER

1 Store Vildmose er der i løbet af en halv 
snes år udført store afvandingsarbejder. 
Siden 1934, da den første afvanding var 
gennemført, har tørvelagene sat sig indtil
2 m, hvorefter en tilfredsstillende dræntil
stand ikke kunne opretholdes.

I alt er der udført uddybningsarbejder 
og nyanlæg på ca. 40 km hovedvandløb, 
hvoraf størsteparten er optaget som of
fentlige vandløb under primærkommu
nerne.

118



I 10 O - 9 S O rr,i
■ ■■

V. .

ik
.

Jordkø-'-:P! i sfi
35«Sfe! ■r*

Hovedvej A 11 er på en strækning af 10 km ført uden om Varde, og af tilslutningsveje er 
der bygget andre 10 km. Hedeselskabet har projekteret afvanding i forbindelse med vej
anlægget, som går hen over 10-15 tværgående vandløb og rørledninger.

Fiskevenligt stryg i Storåen 
Reguleringen af Storåen gennem Holste
bro by blev fortsat i årets løb. Den af
sluttende etape var et strygbygværk, som 
skal sikre åens bund og sider ved over
gangen fra den øvre, uregulerede stræk
ning til den regulerede del, hvor vand
løbsbunden er sænket.

Stryget adskiller sig i visse detaljer fra 
tidligere udførte bygværker. Da vand
dybden ved maksimal vandføring er 
usædvanlig stor, er der på vandløbsbun
den placeret vandbremser udført som fær
digstøbte betonblokke, der rækker ca. 
1 m op i vandstrømmen. Endvidere er der 
ved strygets øvre ende anbragt en for
tandet overfaldsvelle opbygget af samme 
type' blokke som vandbremserne. Fortan- 
dingen giver opgående fisk en mulighed

for at passere svellen uden at måtte 
springe, hvilket især skulle lette opgangen 
for helt.

Græs og træer i Haunstrup 
Afdelingens opgaver i forbindelse med 
saneringen af Havnstrup brunkulsleje 
er nu afsluttet. Arbejdet var iværksat af 
Ringkøbing amts okkerudvalg.

I lejet, som omfatter i alt ca. 210 ha, 
er der udført et anlæg for okkerudfæld
ning, og på ca. 150 ha er der udført pla
nering, jordbehandling og tilsåning med 
vedvarende græs.

Forsøgsvirksomheden har her medvir
ket ved jordbundsundersøgelserne og 
planlægning af kultiveringsarbejderne, og 
Skovbrugsafdelingen med planlægning af
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Nedsætning af præfabrikeret pumpestation 
til spildevand.

den fremtidige træbeplantning. Området 
er fra 1979 overtaget af skovstyrelsen.

Ny fisketrappe ved Tangeværket 
Afdelingen har udarbejdet forslag til en 
ny fisketrappe ved Tangeværket. Kraft
værket har været i drift siden 1921, og 
den fisketrappe, som samtidig blev taget i 
brug, har i årenes løb givet anledning til 
megen kritisk omtale. Fiskeriinteresserede 
og -sagkyndige har hævdet, at trappen 
ikke fungerede efter hensigten, idet op
gangen af laks og havørred ophørte med 
anlægget af vandkraftværket.

Forslaget til den nye fisketrappe byg
ger på nyere erfaringer og udvikling. I

stedet for styrt, som fisken må passere i 
spring, foreslås anbragt render af en sær
lig konstruktion. Vandet får heri en pas
sende hastighed, som fisken kan passere 
svømmende, og imellem disse såkaldte 
modstrømsrender indskydes hvilebassiner 
med langsom vandbevægelse.

Nedenfor kraftværket ophænges ned
sænket i vandet et sæt elektroder, hvis 
impulser skal lede opgående fisk til fiske
trappen, og opstrøms for kraftværket op
hænges en tilsvarende lysspærring, som 
skal afskrække nedgående fisk fra at fort
sætte nedad gennem turbinerne.

Hedeselskabets Videbæk-kontor har i 
samarbejde med hydraulisk og fiskebio
logisk sagkundskab udarbejdet det prin
cipielle arrangement.

Nært samarbejde med D.O.N.G.
I forbindelse med naturgassens indførelse 
i Danmark skal der nedgraves et vidt for
grenet rørsystem til transport af gassen. 
Fra D.O.N.G. (Dansk Olie og Naturgas 
A/S) modtog Hedeselskabet anmodning 
om at yde bistand i forbindelse med rør
systemets etablering.

I ekspropriationsloven, hvorefter de for 
gasledningens anlæg nødvendige arealer 
og servitutter erhverves, pålægges det 
ekspropriationskommissionen (i praksis 
anlægsledelsen) at tage særlig stilling til, 
om der som led i anlægget skal foretages 
omlægninger eller etableringer af vand
løb.

Disse forhold er Hedeselskabets grund
forbedringsafdeling blevet anmodet om at 
klarlægge. Vel vidende, at afdelingens di
strikter på forhånd besidder et indgående 
lokalkendskab til egnens vandløb og 
drænanlæg samt ligger inde med et vær
difuldt arkivmateriale herom.

Hedeselskabets andel i arbejdet er føl
gende: Fra selskabets arkiv udtages kort 
over drænanlæg og vandløb, som bliver 
berørt af gasledningen. Derefter gennem
gås linieføringen i marken, og der op-

120



m ...... ......
: ' V ,i. Mfe; .S

Mm 1
SHH!

.

V

i»å¥

M

' : ««-
F i

Af den store sandørken i Haunstrup brunkulsleje er 225 ha efter Hedeselskabets anvisning 
kultiveret og tilsået med vedvarende græs. Senere er betydelige arealer tilplantet med træer.

tages personlig kontakt med hver enkelt 
af de berørte lodsejere for at forhøre, om 
der på den pågældende ejendom findes 
drænanlæg, som selskabet ikke har kend
skab til, eller om der foreligger mulig
heder for fremtidige afvandingsforanstalt
ninger, der kræver speciel hensyntagen.

Desuden undersøges om der findes 
andre underjordiske installationer, der 
kan blive berørt af gasledningen: Rør
ledninger til vandingsanlæg, drikkevands
forsyning, kloak eller kabler.

Gasledningen gennem Sønderjylland 
får en diameter på 60 cm og er planlagt 
nedgravet til 1,0 m under jordoverfladen. 
Det vil sige, at den blokerer alt i en 
dybde af 1,0 til 1,6 m under jordover
fladen, den dybdezone, hvori de fleste 
dræn og vandløb findes.

Mågerne „drænes“ væk
For at højne trafiksikkerheden har kon
toret i Varde projekteret dræningsarbejde 
for Esbjerg lufthavn. De våde arealer er 
et yndet spisekammer for mågerne, som 
med fyldte maver derefter tager sig en 
lur på landingsbanerne. Ved indirekte at 
fjerne fødeemnerne håber man også at 
blive mågerne kvit.

Otterup by med ca. 4000 indbyggere 
afleder sit spildevand - herunder over
fladevand - til kommunevandløbet Hor- 
sebækken, som forløber gennem lave 
landbrugsarealer til udløb i en kort stræk
ning af Lumby strands nordre landkanal, 
der igen har afløb til Odense fjord.

I 1972 var der en langvarig over
svømmelse af de laveste arealer langs 
Horsebækken, og en landvæsenskommis
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sion pålagde Otterup kommune erstat
ningsansvar i forbindelse hermed. Kom
munen bad derefter Hedeselskabet om at 
stille forslag, der kunne modvirke frem
tidige oversvømmelser.

Nogle landmænd gik ind for en vand
løbsregulering med tilhørende uddybning 
og udpumpning. Andre var mere interes
seret i blot at få byafstrømningen neu
traliseret. Resultatet blev en landvæsens
kommissionsbestemmelse gående ud på 
det lidt usædvanlige: en højvandspumpe
station ved udløbet af landkanalen, som 
blev projekteret af Hedeselskabets afde
ling i Slagelse.

KALKNING OG 
MERGLING

Forbruget af jordbrugskalk i Danmark 
er stadig faldende. I forhold til året forud 
er det dalet med 64.000 tons kalk.

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

total forbrug

forbrug leveret på lån 
gennem selskaber
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Den lange vinter, det sene forår og det 
regnfulde efterår forsinkede udspred
ningsarbejdet, og landbrugets anstrengte 
økonomi, især hos yngre landmænd, har 
formentlig bidraget til at udskyde en på
tænkt kalkning endnu i nogen tid.

Danmarks samlede forbrug af jord
brugskalk er for 1979 opgjort til føl
gende:

Råvare Kulsur kalk
1000 tons 1000 tons

Mergel 13 6
Kalkslam 94 (kalksten) 85
Jordbrugskalk 1839 1413

Sum 1979: 1504
10 års gennemsnit: 1306

Der er i årets løb ekspederet 7 sager til 
landvæsenskommissioner omfattende 191 
aftagere af 30.673 tons jordbrugskalk til 
en samlet bekostning af godt 1.76 mill, 
kr. De enkelte låns gennemsnitlige stør
relse var 9232 kr.

Ved levering af kalk gennem selskaber 
var prisen pr. ton kulsur kalk, leveret og 
spredt på marken, gennemsnitlig 84 kr. 
Det er en stigning på ca. 13 kr. pr. ton i 
forhold til foregående år, og årsagen var 
især stigende omkostninger til transport 
og spredning. For hele Danmark er for
bruget opgjort til 485 kg pr. ha.

Vilkårene for kalkning gennem lokale 
kalkselskaber har ikke ændret sig, så de 
aktive selskaber må på sædvanlig vis fi
nansiere sig selv ved låntagning gennem 
private pengeinstitutter til almindelig 
markedsrente, eller gennem optagelse af 
udenlandske lån.

De lokale kalkselskabers antal er da
lende, og hvert år opløses der selskaber, 
efterhånden som lånene bliver indfriet. 
Der er ikke i de sidste mange år oprettet 
nye selskaber.

Selvom det er blevet dyrere at give 
marken kalk, bør landmanden alligevel 
sikre sig fuld udnyttelse af den tilførte 
gødning ved en hensigtsmæssig kalkning.
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UDENLANDS
OPGAVER

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

Hensigten er at gennemføre en udvik
ling af såvel husdyrhold, mejeritekniské 
anlæg og et fordelingssystem, som i vi
dest muligt omfang dækker landets be
hov for mælk og mejeriprodukter.

Efter aftalen er oprettet et fast kontor 
i Riyadh, og Hedeselskabet bistår med at 
besætte én af tre ekspertstillinger i 6 år.

I Saudi Arabien har Hedeselskabet 
endvidere ydet bistand vedrørende forbe
redelse til flere andre landbrugsprojekter, 
og i Sierra Leone bistår Hedeselskabet 
fortsat firmaet Carl Bro A/S med konsu
lenttjeneste ved et større landbrugsudvik
lingsprojekt.

Hedeselskabet har i det forløbne år 
haft kontor i Algeriets hovedstad Algier, 
hvor selskabet fungerede som rådgiver 
for landbrugsministeriet. Der er udarbej
det omfattende reorganiserings- og ud
viklingsplaner for 2 større landbrug på 
henholdsvis 1000 ha og 525 hå. Disse

Agende bonde i Thailand, hvor Hedeselskabet medvirker ved vanding og afvanding af 
6000 ha.
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planer omfattede reorganisering af ledel
sen og regnskabssystemet samt driftspla
ner for de kommende 5 år. Der blev 
givet forslag til en fuldstændig moderni
sering af driften, nye stalde, ændrede me
toder i kvægavlen, indførelse af nye pro
grammer for sprøjtning, gødningstilførsel 
og fornyelse af vandingssystemer.

I Algeriet udarbejdes endvidere rap
port over muligheden for indførelse af en 
industriel produktion af champignons. 
Endelig er der udarbejdet en rapport ved
rørende mekanisering af det algierske 
landbrug.

I Thailand har Hedeselskabet i sam
arbejde (Joint Venture) med Dansk Hy
draulisk Institut, Cowiconsult og det thai
landske firma National Engineering Con
sultants (NECCO) fået kontrakt på ud
arbejdelse af et detailprojekt til vanding

og afvanding af 6000 ha ved Mekong 
floden i den nordøstlige del af landet.

10 europæiske firmaer blev i efteråret 
1979 af EEC indbudt til at indgive for
slag til løsning af opgaven. Efter en hek
tisk arbejdsperiode afleveredes det dansk
thailandske forslag i Bruxelles den 12. 
december 1979.

Det danske forslag blev bedømt som 
værende klart det bedste, og gruppen blev 
derpå anmodet om at fremsende pris for 
arbejdet. Herefter fulgte endnu en peri
ode med mange og lange forhandlinger 
om pris og kontraktsformulering.

Forhandlingerne trak ud, men den 13. 
februar blev der omsider givet startordre. 
Den 18. februar havde Hedeselskabet 5 
mand i Thailand, og 8 dage efter, at 
startordren var givet, var der 8 danskere

Afløb fra regnvandsbassin i Tistrup i Ribe amt.
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i Thailand, og den thailandske partner 
var i færd med at opmåle arealer.

Hedeselskabet har i Nepal for UNCDF 
(United Nations Capital Development 
Fund) i samarbejde med en ekspert fra 
DLG foretaget bedømmelse af 2 store ir
rigations projekter samt udført et fore
løbigt projekt til en vejforbindelse til et 
bomuldsprojekt. Projekterne blev senere 
forhandlet ved møder i New York. Alle 
3 projekter er senere blevet bevilget til 
udførelse.

I Sudan har Hedeselskabet for Carl 
Bro A/S udført jordbundsundersøgelser 
af et 2300 ha stort areal syd for Khar
toum, der tænkes anvendt til produktion 
af foderstoffer til et kombineret kvæg- og 
mejeribrug.

HYDROLOGI OG 
HYDROMETRI

De hydrometriske undersøgelser har til 
hovedformål at klarlægge afstrømnings
forholdene i Danmark ud fra systemati
ske målinger og beregninger af afstrøm
ningsforløbet i naturlige vandløb; men de 
arbejder desuden med en række andre 
opgaver, som det fremgår af det følgende.

Stationsnettet omfatter pr. 1. januar 
1980 238 igangværende målestationer, 
hvoraf der ved de 189 foretages løbende 
bestemmelse af såvel vandføringen som 
vandstanden, medens der ved de reste
rende 49 foretages løbende måling af 
vandstanden alene. Ved 6 af disse sta
tioner er vandstanden i havet måleobjekt.

Hydrometriske undersøgelser har bi
stået samtlige amtskommuner med und
tagelse af Fyns amtskommune med drift 
af stationsnet for vandføringsmålinger. 
For Århus, Nordjyllands, Ribe og Stor
strøms amtskommuner har H. U. vare
taget både markarbejde, bearbejdelse og 
rapportering. De øvrige amtskommuner

udfører helt eller delvis markarbejdet på 
de rekvirerede stationer efter H. U.’s ret
ningslinier og H. U.’s bistand har i disse 
tilfælde hovedsagelig omfattet databear
bejdelse og rapportering.

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

For Københavns Vandforsyning samt 
Vestsjællands og Storstrøms amtskommu
ner udføres løbende undersøgelser af 
vandføringen i Suså, Lilleå og Torpeka- 
nalen ved i alt 7 målestationer. Under
søgelsen skal bl.a. tjene til at vise, om 
der efter gennemførelsen af en planlagt 
større grundvandsindvinding sker påvirk
ning på afstrømningsforholdene inden for 
oplandet.

For Miljøstyrelsen samt Viborg, Ring
købing og Århus amtskommuner deltager 
hydrometriske undersøgelser i en under
søgelse af de hydrologiske følgevirkninger 
af forøget markvanding i Karup å’s op
land.

H. U. har for Århus amtskommune 
undersøgt mulighederne for at stabilisere 
vandstanden i Skanderborg sø, og for 
Vejle amtskommune blev grundvandstil
gangen til Vejle å undersøgt.

Sidste fase af en 3-årig undersøgelse til 
brug for planer om at forøge sommer
vandføringen i Køge å ved at benytte 
Kimmerslev sø som reguleringsmagasin 
er gennemført for Roskilde amtskom
mune.

FORSØGSVIRKSOMHED

Hedeselskabets Forsøgsvirksomhed udfø
rer forsøg og forskning samt undersøgel
ser inden for det kulturtekniske fagom
råde. De økonomiske midler til dækning 
af disse aktiviteter skaffes fra Landbrugs
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ministeriet, bevillinger fra forskningsråd, 
kontraktforskning samt fra Hedeselska
bets egne midler.

Et betydeligt kulturteknisk problem er 
afvanding af okkerholdige jorder. Der 
gennemføres derfor forsøg, som skal søge 
at tilvejebringe den mest hensigtsmæssige 
dræningsmetode på disse jorder.

God drænvirkning opnås tilsyneladende 
ved anvendelse af rørtyper med relativ 
stor slidsebredde og pakket med et volu
minøst materiale f.eks. savsmuld. Okker
afsætning i rørene formindskes ved at 
holde rørene neddykkede under grund
vandsspejlet.

Desuden må det forventes, at kalktil
førsel til de dybere jordlag yderligere 
nedsætter okkerudfældningen i drænrø
rene. Kalkning af de dybere jordlag for
mindsker samtidig jernudvaskningen til 
recipienten, og derfor gennemføres for 
tiden nogle forsøg, der skal belyse effek
ten på recipienten (vandløb eller sø) ved 
tilførsel af kalk til jorden.

Jordbrugets direkte og indirekte ind
flydelse på vore ferske vandes kvantitet 
og kvalitet er stigende. Gennem afvan
ding og vanding administreres jordbrugets 
store vandmængder. Forsøgsvirksomhe
den udfører undersøgelser over dræn
vandsafstrømning og drænvandets kvali
tet, og der søges udarbejdet modeller,'der 
beskriver afstrømningen og koncentra
tionen.

Forsøg med gravefri dræning 
Gravefri dræning er forsøgsmæssigt af
prøvet på flere forskellige jordtyper, dog, 
overvejende morænelerjorder. De erfarin
ger, der hidtil er opnået, viser, at anlægs
arbejdets kvalitet ikke altid har været 
tilfredsstillende, hvad angår dybde og 
fald. Med det rette materiel kan arbejdet 
dog udføres tilfredsstillende.

Der er flere problemer med gravefri 
dræning, hvoraf der skal fremhæves 2 
forhold: 1) hvorledes kontrolleres arbej

dets kvalitet, og 2) er der fare for kom
primering af jordlagene omkring dræn
dybde. Hvad angår det første, så arbejdes 
der for tiden på at udarbejde en proce
dure, efter hvilken der kan gennemføres 
tilfredsstillende kontrol og tilsyn ved 
gravefri dræning.

Med hensyn til komprimering af jord
lagene omkring drænene er denne fare 
størst ved stor drændybde, idet de øver
ste jordlag blot løsnes (skubbes opad), 
medens de dybere jordlag presses 'fremad 
og til siderne og derved komprimeres. 
Den dybde, ved hvilken komprimering 
foregår, benævnes den kritiske dybde.

I de forsøg med gravefri dræning, der 
er gennemført her i landet, har drænvirk
ningen efter nogle års forløb været på 
højde med traditionel dræning, og kom
primering har næppe været af betydning. 
Afhængig af jordtype m.v. er den kritiske 
dybde antagelig omkring 1,0-2,0 m, og 
med de drændybder, der normalt anven
des under danske forhold, er komprime
ring næppe af større betydning.

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

På fed marskjord blev der i 1979 an
lagt et markforsøg med gravefri dræning 
for at undersøge, om et filtermateriale i 
form af grus kunne nedføres sammen 
med rørledningen. Gruset føres fra en 
kasse placeret oven over rørnedførings- 
stedet. Hvis kassen hele tiden kan holdes 
fyldt med grus, forsinkes arbejdet næsten 
ikke.

Der er behov for at finde frem til så
vel tynde som voluminøse filtre til færdig
pakkede rør, der kan anvendes til såvel 
gravefri dræning som traditionel dræning.

Ved afvanding af organiske jorder 
(moser og enge) sker der en sænkning af 
jordoverfladen. En sådan sænkning bør 
tages i betragtning ved anlæg af afvan-
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Skanderborg.

dingssystemet. Der foretages for tiden 
undersøgelser, der skal belyse sætningens 
omfang og hastighed. Der er imidlertid 
behov for et større materiale, så sætnin
gens omfang og eventuelle hastighed kan 
forudsiges med rimelig sikkerhed.

Behandling af komprimeret jord 
I forbindelse med anlægsarbejder f.eks. 
motorvejsbyggeri, sker der ofte en bety
delig sammentrykning af jordlag. Sam
mentrykningen kan være så voldsom, at 
afgrøderne totalt mislykkes. Det kan give 
anledning til erstatninger, og i den for
bindelse er der behov for at kunne an
vise jordbehandlings- og dræningsmeto
der, så arealerne kan bringes i normal 
dyrkningstilstand.

I forbindelse med etablering af de nye 
gasledninger bør der drages omsorg for, 
at arealerne efterlades i en tilfredsstillen
de dyrkningstilstand.

I almindelighed bør jordbearbejdningen 
ikke finde sted ved et for højt vandind
hold i jorden. Således er grubning næsten

virkningsløs, hvis den foretages i en pe
riode med et for højt vandindhold.

Dosering af spildevandsslam 
Produktionen af byspildevandsslam er på 
landsbasis ca. 90.000 tons slamtørstof. 
Den serie af undersøgelser, der først i 
1970’erne blev iværksat med henblik på 
at klarlægge slammets jordbrugsanven
delse, er netop afsluttet. Bl.a. på grundlag 
af disse undersøgelser søges der udarbej
det regler og vejledninger til brug for an
vendelse af slam i jordbruget.

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

I forsøg, som Hedeselskabet har gen
nemført, blev der således tilført ca. 50 
tons slamtørstof pr. ha som en engangs- 
tilførsel, uden at der blev observeret ge
ner som følge af tungmetaller. Mængden 
af de tilførte tungmetaller blev fastlagt i 
de øverste jordlag.
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Stryg i Gels-åen nordvest for Langeskov på Fyn. Åen modtager renset spildevand fra 5000 
indbyggere. Stryget udligner faldforholdene, modvirker erosion og tillader opgang af fisk.

En realistisk slammængde i skovbruget 
vil antagelig være ca. 30 tons slamtørstof 
pr. ha. I relation til de nye vejledninger 
må det forventes, at en del kommuner 
må tage deres slamdeponeringsmetode op 
til revision.

Nedsivning af spildevand 
Afledning af spildevand til jorden f.eks. 
gennem et nedsivningsanlæg har stor 
samfundsmæssig interesse.

Nedsivning af spildevand har specielt 
været aktuel for sommerhusområder og 
beboelser uden for bymæssig bebyggelse. 
I de seneste par år har der været inter
esse for nedsivning af spildevand fra min
dre landsbyer.

Ved nedsivning af spildevand skal der 
tages vidt hensyn til grundvandets beskyt

telse specielt i relation til vandets anven
delse af drikkevandsformål.

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

Forsøgsvirksomheden har i årets løb 
gennemført en del undersøgelser med 
henblik på at få etableret nedsivnings
anlæg. Nedsivningsbekendtgørelsen af 
juni 1972 bliver revideret i foråret 1980.

Den væsentligste ændring i nedsiv
ningsbekendtgørelsen er, at tilladelse til 
nedsivning for fremtiden i større omfang 
end tidligere kan meddeles af kommuner 
og amter.
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HEDESELSKABETS LABORATORIUM

Laboratoriet 
er flyttet
til Klostermarken

Af laboratoriechef 
J. Frederiksen

I sommeren 1979 tog laboratoriet loka
lerne i nybygningen på Klostermarken i 
brug. Det var en særdeles tidkrævende 
proces at tilslutte og indkøre de mange

nye, automatiske installationer, men alt 
fungerer nu tilfredsstillende. Arbejdsfor
holdene er særdeles gode og kapaciteten 
stor.

Med hensyn til analyseantal blev året 
utilfredsstillende, idet vinteren i de første 
3 måneder af året hindrede udtagning af 
jord- og til dels vandprøver, og den sene 
høst bevirkede, at efterårssæsonen for 
jordprøver blev kort.

Tabellen viser analyseantal i 1979 og i 
1978 for de forskellige kategorier. Der 
har været en nedgang i jordbundsanalyser 
på ca. 8 pct. og i vand- og slamanalyser 
på ca. 11 pct., mens diverse analyser er 
steget, totalt en nedgang på 7,6 pct.

Afvejning af jordprøver og automatisk 
dosering af ekstraktions-opløsninger.

1978 1979

A. Jordbundsanalyser
1. Analyser i henhold til 

autorisationen af
01.04.1964 127.355 117.804

2. Andre jordbunds
analyser 776 529

128.131 118.333

B. Vandanalyser m.v.
1. Drikkevand 3.845 3.069
2. Spildevand 7.262 6.700
3. Recipientvand 4.962 4.644
4. Slam 287 179

16.356 14.592

C. Analyser af diverse materialer
1. Kalk og mergel 89 110
2. Gødningsstoffer 89 24
3. Brændsel og 

tørveprodukter 159 33
4. Fodermidler og 

planteprodukter 462 739
5. Forskellige emner 

(sand og grus m.m.) 76 441

875 1.347
Samlet antal analyser 145.362 134.272
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De 118.333 jordanalyser er udført i 
39.410 prøver eller 3,00 (3,01) analyser 
pr. jordprøve. Reaktionstal er målt i de 
fleste prøver, fosforsyre- og kaliumtal i 
83 (84) pct. For magnesium- og kobber
tal var procentandelene henholdsvis 13,7 
(14,0) og 11,5 (12,0). - Tallene i paren
tes gælder året 1978.

Laboratoriet arbejder fortsat især på 
de 2 hovedområder: Jordbundsanalyser 
for det praktiske landbrug via planteavls- 
konsulenterne og vand- og slamanalyser 
fra rensningsanlæg og recipienter, udført 
især for Viborg amt og amtets kommu
ner. Men herudover har der været et 
vidtspændende felt af analyser af mange 
slags for forsøgsvirksomheden og for pri
vate.

På foranledning af Landskontoret for 
planteavl og Landbohøjskolen optog la
boratoriet i 1979 et nyt arbejdsfelt: Ana
lyser af planteprøver (byg og hvede) med 
henblik på eftergødskning i vækstsæso
nen. Det blev i 1979 kun til ca. 600 ana
lyser i 60 prøver, men der forventes i 
1980 en mangedobling.

Der er færdiggjort 2 forsøgs- og udvik
lingsopgaver sluttende med rapporter: 
1) Undersøgelse over zeolith til fosfattal- 
bestemmelse resulterende i forslag til an
vendelse af en indkøbt zeolith til erstat
ning for den hidtil i laboratoriet fremstil
lede og til ca. 1/3 af prisen, og 2) udvik
ling af et doseringsapparatur, som med 
stor succes blev taget i brug i jordprøve
laboratoriet i sæsonen 1979.

Laboratoriet har haft kontrolbesøg af 
og indsendt prøver til tilsynet med de 
autoriserede jordbundslaboratorier og har 
deltaget i 4 interkalibreringer i forbin
delse med autorisationen fra Statens Tek
niske Prøvenævn, alt med et tilfredsstil
lende resultat.

Der er nyinvesteret i blandt andet et 
infrarødt spektrofotometer til bestemmel

se af olie og fedt i vandprøver og i en 
forbedring af udstyret til måling af tung
metaller i små koncentrationer.

I forbindelse med indflytningen blev 
udarbejdet en brochure med beskrivelse 
af det nye laboratorium.

Udstillinger
og
besøg
For Hedeselskabet var sommeren i fjor præ
get af mange udstillinger ved dyrskuer. På 
Ungskuet i Herning var rammerne så rum
melige, at det var muligt at give et bredt bil
lede af Hedeselskabets virksomhed. Faktisk 
kun laboratoriet manglede.

Informative tavler, træer, buske og jule
træer gav udstillingen et frodigt og venligt 
præg, som tiltrak mange besøgende.

Anden informativ virksomhed har haft 
samme omfang som i de foregående år med 
mange besøg i museet og i forbindelse her
med lysbilledforedrag om Hedeselskabets 
moderne virksomhed. - Usædvanligt mange 
gæster var fra udlandet, bl.a. fra Kina, Su
dan, Mellemøsten og sidst 38 geografistu
derende fra Aberdeen i Skotland.

Udgivelsen af Hedeselskabets Tidsskrift 
nr. 1/1980 i udvidet format i anledning af 
tidsskriftets 100 år blev modtaget med aner
kendelse og interesse, og dag- og fagblade 
bragte en fyldig omtale.

Dødsfald
Først i maj døde tidligere arbejdsleder Aage 
Simonsen, Viborg, 72 år. Han var fra 1942 
til 1973 ansat som arbejdsleder ved Hedesel
skabets Læplantningskontor.

Aage Simonsen havde en fortid som gart
ner, da han kom til Hedeselskabet, og i 
kraft af den faglige dygtighed, han besad, 
fik han tildelt et stort ansvarsområde ved 
læplantningsarbejdet.
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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.

Beton ApS

7500 Holstebro

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

Tlf. (07) 42 31 33

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

WRKVANDIIK'

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

Nåletræ til tømmer 
samt

kassetræ købes

v/ Poul Herluf Pedersen 
8654 Bryrup - Tlf. (05) 75 63 64

Tegn abonnement på 

Hedeselskabets Tidsskrift

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt:

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

ALT I ELEKTRICITET

Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby
betonvare-in dus tri, telefon (00) 17 1055

A

PLOVE GRUBBERE 
STENOPTRÆKKERE

DANSKE
KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

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

W



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovl ro 
og planter.
Plantekatalog tilsendes gerne pé forlangende.

SKÆRBÆK I SKÆ! 
PLANTESKOLE I

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

Afdelinger:
Tvilum, Skodborg, Guldager, Brøndlundgård, Studsgård.

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

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

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

SPAREKASSEN
Midtjylland sds

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Flagstænger

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

lEDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

A LHAMMERlCH&CO
g GRØNNEGADE 57-8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

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 61 11

i madasæmmmam
-f;

i
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.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 

Civilingeniør J. Frederiksen.



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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afyandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L Ø V E N "
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

UNIMAX
afvandingspumpe

■ • /

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

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

union Betonvarefabrik A/S 
Vojens (04) 5413 30

umon
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-fv. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Oir K. Kjærulf 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.



Postbesørget avis

wavin
dræner din jord

...ikke
din tegnebog!

wavin korrugerede/beviklede Æl
drænrør, dim. 50-145 mm, er udført ^^^B i 

af special PVC-receptur, som MBB 
giver en kombination af ekstra 

stor flexibilitet og slagstyrke.

■ Lav vægt - let transport 
og håndtering

Store længder-hurtig lægning
■ Stort indløbsareal - 

maximal afvandingsevne
■ Effektiv skruekobling - hurtig 

og trækfast samling 
Lav meterpris - økonomisk 
dækning

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

W

u - ring og hør hvordan 
wavin kan forbedre din jord

- og din økonomi.,.

(wavin.)
Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, 
8450 Hammel. Tlf. 06-962000




