
15. JUNI 1982 - NR. 4
O

!*

DET DANSKE 
HEDESELSKAB

\'U
IS

¥:
L

• <Y
vv iV

 *

r%
$

M
^v

:r
*•

**
!

, '

> 
t

«
.i 

, i

I
I

*•
&

: ■
 : V

,
li

v\
:

91tr
X

Æ
51

W
i

•
.

»»
4*

.
i y

%

\ .
■ 

s
» 

*
rør

w
;

l?
 s

?
'jf

rv
s

I’V

K O
**

-

-w
* 

Jk
 W

 -

I

1 
Sk

'
W

*K
$

M
l

H
a 

■
sX

/
/.t

1
Ir

1
i i

*r
rø

*!
$

rm
Aj

ir

.■
v

A
V

*

< 
:■ti‘

i

a

*
W

il
5»

*
s*

V
-»

r.
. j

■W
a

-r;
ws

m
\si

j*
'M

'aa
r‘i 

'■
?

av

/to*.

tø
<*

v.
 -

if
 *

 ti
l

Ø
W

K
Sis*...

;v
V

 <
1 

•*



Afvandings
pumper
FABRIKATION OG SALG AF 
CFN PROPELPUMPER /

11 størrelser med ydelser *—
fra 5-500 l/sec.
Modulopbyggede pumper
Kort leveringstid
Minimalt driftstop ved service
50 års erfaring i afvandingsanlæg
Vi reparerer alle typer og fabrikater
afvandingspumper
Indhent venligst tilbud

m
¥> CS

C.R Nielsens 
Maskinfabrik

v Gorm Nielsen 
Grundlagt 1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

SPALTER og PVC dræn-
BLOKKE og landbrugsrør

til landbrugsbyggeri / alle størrelser lagerføres

7500 HOLSTEBRO ■ TLF.07/423133

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

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

Viborg

Telefon (06) 626288

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

H E D E T R Æ - . |
JUUL
-Hugger

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

LET BETJENING 
v • ROBUST 
J____ • 2 TYPER

fl 07.343111

Meld flytning til 

Hedeselskabets 

hovedkontor

mmMl 'WC
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE TLF.07-180765*
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København: 
01-70 80 90

Århus:
06-13 16 11

Odense:
09-15 80 30

Kongenshus
hotel
byder gæster velkommen  
med godt  kokken,  
moderne restaurant  og  
hyggelige værelser.
Hotel let  og heden egner  
sig fortræffel igt  t i l  
week-end-ophold.

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

LE AES22 3 3
- det rigtige valg af maskiner

Skovspil v-3ooo kr. 5.280
incl.50 meter 8 mm stålwire og endekrog 
Kraftoverføringsaksel til do. kr. 495

TILBEHØR TIL SKOVSPIL 
50 meter 8 mm stålwire kr. 265,-
80 meter 8 mm stålwire kr. 424,-
50 meter 10 mm stålwire kr. 400,-
80 meter 10 mm stålwire kr. 640,-
1 sik. endekrog til stålwire kr. 31,-
Origmale skovkæder å 2 meter kr. 120,-
Alle priserne er excl moms.
Ved køb af stålwire og endekrog monteres gratis 
taloritlås

Levering fra Deres sædvanlige maskinleverandør 
eller direkte fra

U□ Ac 3
MASKINFABRIK
F R E D B J E R G  -  9 6 4 0  F A R S Ø  T L F .  ( 0 8 )  6 3  2 1 2 2



.PINDSTRUP
haveprogram

- Her er ALLE produkterne som 
anvendes i HAVER og PARKÉR.

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

c )

o rvi

mo:

Drænrør
2" 8" SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464Galten .Telefon 06-943029
&

- så er det drænetid
Vi er leveringsdygtige 
i røde drænrør DS 403 
6 , 5 - 8 - 1 0 - 1 2 , 5 - 1 5  cm 
på engangspaller

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

Grønnemose 
5560 Årup 
Telt. (09) 43 19 43

FYNS II
Il TEGL

ALM.
BRAND
AF 1792

TEGNER AL 
FORSIKRING

Hovedkontor:
Lyngby Hovedgade 4 

2800 Lyngby 
Tlf. (02) 87 33 22
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Mange besøgende 
på Klostermarken

Hedeselskabets udflytning fra Hjultorvet i Viborg til den 
nye bygning på Klostermarken øst for Viborg-søeme har 
vakt så stor opmærksomhed, at mange foreninger og insti
tutioner har ønsket at aflægge selskabet et besøg.

Og sammenlagt bliver det alene i 1981 tale om et betyde
ligt antal, i alt godt 2500 voksne besøgende. Desuden godt 
400 børn fordelt på skoleklasser fra hele landet. Interessen 
for besøg synes at fortsætte i 1982.

De fleste gæster ønsker at få et indblik i, hvad Hedesel
skabet beskæftiger sig med i dag. Men mange med særlig 
interesse for arkitektur studerer især byggeriet, og hvorledes 
de ansatte befinder sig i det. Blandt disse besøgende var 
nogle fra de andre skandinaviske lande, også Island, samt 
fra Frankrig og Skotland.

Besøgene følger stort set det samme skema: Rundgang i 
bygningerne med særlig fordybelse i laboratoriets virksom
hed og i studiesamlingen, som nu fremtræder langt mere 
overskuelig end i de snævre rammer på Hjultorvet.

Til sidst er der afslutning i frokoststuen med kaffe, lys
billeder og orientering om Hedeselskabet, hvilket åbner mu
lighed for en drøftelse, som af gæsterne ofte drejes ind på 
hjemlige problemer i mark og skov.

Den information, som gives til skoleelever i følge med 
lærere, er af stor betydning, idet ukendskabet til Hedesel
skabet og dets arbejde er et fremherskende træk.

Ikke blot eleverne, men også lærerne, giver ved afskeden 
ofte udtryk for, at de har fået dækket et blankt punkt i de
res viden, og at deres syn på Hedeselskabet er et andet og 
mere positivt, end da de kom. hk



Mange nyvalg 
ved
årsmødet
Vedtægtsændring i forbindelse 
med valg til repræsentantskabet

På Hedeselskabets årsmøde i Hirtshals den 
17. maj valgte repræsentantskabet, som er 
selskabets øverste myndighed, ny formand.

Valgt blev hofjægermester, godsejer Oluf 
von Lowzow, Estruplund, der har været 
fungerende formand, siden kammerherre, 
godsejer Chr. Mourier-Petersen, Rugaard, 
døde i februar. - O. von Lowzow blev se
nere valgt til næstformand i Hedeselskabets 
bestyrelse.

Som repræsentantskabets næstformand

valgtes godsejer Peter Skak Olufsen, Qui- 
strup.

*

Nyvalgt til repræsentantskabet blev for
mand for Grenå Landboforening, gårdejer 
Arne Jørgensen, Grenå.

Lormand for De samvirkende lolland-fal- 
sterske Landboforeninger, godsejer Jens N. 
Henriksen, Lidsø.

Lormand for Dansk Skovforening, hofjæ
germester, godsejer Vilhelm Bruun de Neer- 
gaard, Skjoldenæsholm.

Lormand for Bornholms landøkonomiske 
Lorening, gårdejer Lars Jacob Larsen, Åkir
keby.

Hofjægermester, godsejer Niels luel, Meil- 
gård.

Genvalgt blev hofjægermester, godsejer 
Erik Skeel, Birkelse Hovedgård, direktør 
Bertel Stausholm, Pindstrup, og gårdejer 
Knud Munk Nielsen, Bording.

Til bestyrelsen nyvalgtes formand for 
Landsudvalget for Planteavl, gårdejer Helge 
Berthelsen, Hoven, og viceamtborgmester A.

O. U. Jepsen fortæller om sin bøgeskov, mens Oluf von Lowzow og Anders Andersen, hen
holdsvis formand for Hedeselskabets repræsentantskab og formand for bestyrelsen, lytter.
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C hr. Andersen, Grindsted. Genvalgt blev 
proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, Tolne.

Erhvervsvejleder Erik Hansen, Herning, 
nyvalgtes til regnskabsudvalget, og genvalgt 
blev konsulent Lars Bønding, Overlund. 
Som suppleant valgtes statsskovrider Steffen 
Jørgensen, Randbøl.
Ved mødet blev der forelagt nogle ændrin
ger af vedtægten. Det blev vedtaget, at 
,divert medlem har én stemme for hvert le
digt mandat i den kreds, hvor medlemmet 
har bopæl på valgtidspunktet“. Tidligere 
havde hvert medlem én stemme for hvert 
ledigt mandat, uanset hvor kandidaten var 
bosat i de 14 kredse (amtskommuner).

Desuden blev det vedtaget, at funktions
perioden for de repræsentanter, som vælges 
af repræsentantskabet, gælder fra årsmødets 
slutning og ikke som hidtil fra førstkom
mende 1. januar.

Repræsentantskabet vedtog, at næste års
møde skal holdes i Ringkøbing.

*

Årsberetningen blev aflagt og regnskabet fo
relagt af direktør K. Sandahl Skov. Beret
ningen om Hedeselskabets virksomhed 1981 
bringes på de følgende sider.

I et indlæg efter beretningen nævnte med
lem af repræsentantskabet, gårdejer N. J. 
Skytte Lauridsen, Bælum, at der af hensyn 
til mere rationel markdrift ryddes for man
ge gode læhegn, og det medfører jordfyg
ning - også på marker, hvor det ikke tidli
gere er forekommet. Og det er en bekoste
lig affære at så om, ca. 1000 kr. pr. tønde 
land!

Også på lave arealer, hvor der nydrænes, 
opstår problemet med jordfygning. Der gi
ves i dag et tilskud til dræning, fordi det 
også er beskæftigelsesfremmende. Så måske 
burde læplantning kobles sammen med til
skuddet til dræning, eventuelt samordnes 
med låntagning, som er afdragsfri de første 
to år.

Det er et paradoks, at planteskolerne til 
tider må destruere mange planter på grund 
af manglende efterspørgsel, når mange kom
muner kunne anvende dem ved beskæftigel
sesarbejde. Tusindvis af vejudgravninger og 
skråninger i privat og offentlig eje kunne be-
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Årsmødedeltagerne i færd med at bestige 
Hellehøj.

plantes og give landskabelig skønhed, gavne 
vildtet og forbedre klimaet.

Formanden for Fællesudvalget for Læ
plantning, gårdejer Holger Vesterager, 
Grindsted, sagde, at udvalget advarer mod 
at rydde gode hegn, men at det er landmæn
dene, som bestemmer, hvad der skal ryddes. 
Han nævnte, at udtynding af de kollektive 
løvtræhegn var egnet og blev brugt som be
skæftigelsesforanstaltning.

Formanden for Hedeselskabets bestyrelse, 
folketingsmedlem, gårdejer Anders Ander
sen, påpegede, at det er svært for plantesko
lerne at tilpasse produktionen efter behovet, 
når de ikke kan forudse planteforbruget
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PLANTESKOLERNE

Støtteordning 
til planteskoler 
på grund af 
vinterskader?
Strukturtilpasningen fortsatte 
i 1981

Af planteskolechef Peter Friis

Den igangværende strukturtilpasning i He
deselskabets Planteskoler fortsatte i 1981. I 
årets løb blev produktionen i Skodborg og 
Skærbæk afviklet. Samtidig øgedes produk

tionen på de nye driftsenheder i Studsgård 
og på Brøndlundgård.

Strukturtilpasningen forventes afsluttet 
medio 1982, når produktionen i Guldager er 
afviklet. Planteskolevirksomheden er heref
ter koncentreret på de tre produktionsenhe
der i hhv. Tvilum, Studsgård og Brøndlund
gård.

Som led i opbygningen af de nye drifts
enheder opførtes i årets løb et nyt maskin
hus på Brøndlundgård, ligesom der indkøb
tes en del nyt inventar og nye maskiner, 
herunder en ny 4-hjulstrukket traktor.

Klimabetingede skader på produktionen 
Klimamæssigt blev 1981 en blanding på godt 
og ondt.

Vejrforholdene var særdeles gunstige først 
på året. Foråret begyndte tidligt, hvilket gav 
en rolig og hensigtsmæssig afvikling af ek
spedition og produktion.

Efteråret voldte større problemer. Arbej
det i marken vanskeliggjordes af de meget 
store nedbørsmængder i oktober og novem
ber, og som punktum på en vanskelig sæ
son kom stormen den 24. og 25. november

nogle år frem i tiden.
Der har de seneste år været indlagt et fo

redrag i årsmødets program. I år var det 
professor, dr. H. C. Aslyng, som i et lysbil- 
ledforedrag behandlede emnet Vandforsy
ning, jordbrug og samfund. Tidsskriftet vil 
senere bringe en omtale af foredraget.

*

På årsmødets anden dag havde medarbej
dere ved Hedeselskabets kontorer i Vend
syssel tilrettelagt en tur med mange sevær
digheder i landsdelens nordlige part med 
udgangspunkt i Hirtshals, der har havet som 
det mest betydningsfulde opland og er præ
get af fiskerierhvervet.

Mødets deltagere var dagen før blevet 
budt velkommen af byens viceborgmester 
Inger Lilholt, der takkede Hedeselskabet for 
dets indsats på kommunens landside.

Gennem klitplantager og moræne-bakke
drag kørte selskabet til Gårdbogård, som er

skildret i det foregående nummer af Hede
selskabets Tidsskrift. Derfra til Eskær skov 
ved Tolne, hvor medlem af bestyrelsen, pro
prietær O. U. Jepsen, der ejer skoven, for
talte om bevoksningerne, som bl.a. omfatter 
Danmarks nordligste bøgeskov. hk

Dødsfald
Chefkonsulent Johs. Olesen, Landskonto
ret for Planteavl i Viby, døde den 3. maj, 
65 år.

Han var i en lang årrække De danske 
Landboforeningers repræsentant i Hede
selskabets Forsknings- og Forsøgsudvalg. 
Som i de mange andre bestyrelser og ud
valg, han var medlem af, var han også 
her aktiv, inspirerende og åben for æn
dringer og nye metoder, når kravene til 
nytte og kvalitet var opfyldt.
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Optagning og sortering før bundtning i Hedeselskabets planteskoler.

ledsaget af saltnedslag og efterfulgt af eks
tremt lave kuldegrader i december.

Der er næppe tvivl om, at de meget om
fattende vinterskader, som kan konstateres 
i planteskolerne landet over, kan henføres 
til de helt usædvanlige vejrforhold i de sid
ste måneder af 1981.

Skaderne har et sådant omfang, at spørgs
målet om støtteordninger for erhvervet er 
blevet rejst gennem erhvervsgartnerforenin
gen.

I Hedeselskabets regi gik det værst ud 
over produktionen på de nye driftsenheder 
i Studsgård og på Brøndlundgård, medens 
planteskolen i Tvilum kun i ubetydeligt om
fang kunne registrere vinterskader. Årsagen 
til disse forskelle må henføres til, at læfor
holdene på de nye driftsenheder endnu ikke 
er tilstrækkeligt gode og til forskelle i sne
lagets tykkelse.

De omfattende vinterskader, som nu to år 
i træk har kunnet konstateres på de sommer - 
priklede nåletrækulturer på de nye drifts
enheder, giver anledning til overvejelser om
kring ændrede produktionsmetoder og om

øget vægt på klimaforholdene i produk
tionsplanlægningen.

Stigende aktivitet
I takt med nedlæggelsen af distriktsplante
skolerne er aktivitetsniveauet i de centrale 
planteskoler blevet øget. Det gav sig i 1981 
bl.a. udtryk i en omsætningsstigning fra 8,7 
mill. kr. i 1980 til 10,3 mill. kr. i 1981. Af
sætningen blev dog en del lavere end for
ventet, hovedsagelig på grund af et nedsat 
aktivitetsniveau i læplantningsafdelingen.

Plantesalget målt i kr. fordelte sig med 32 
pct. til læplantningsformål, 28 pct. til Hede
selskabets egne og administrerede plantager, 
13 pct. til handelsplanteskoler og eksport 
samt 27 pct. til øvrige kunder. Sidstnævnte 
gruppe noterer sig for en betydelig stigning. 
Årsagen hertil er formentlig en stigende in
teresse for konvertering af marginale land
brugsjorder til juletræskulturer og skov.

Produktionen var som helhed svagt sti
gende fra 1980. Der blev i årets løb priklet 
ca. 10 mill, planter, stukket ca. 1,4 mill, stik
linger og sået ca. 52 km frøbede.
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SKOVBRUGSAFDELINGEN

Stor aktivitet 
som følge 
af stormfaldet
Af afdelingschef, 
skovrider Søren Grosen

1981 blev et år præget af fortsat høj aktivi
tetsniveau for Hedeselskabets skovbrugsaf
deling. En medvirkende årsag hertil var to 
stormfald, hvoraf det første indtraf jul/nyt
år 1980. Herunder faldt ca. 35.000 m3 i de 
af Hedeselskabet administrerede plantager.

Det gik værst ud over Himmerland og Vi- 
borgegnen. Lokalt var aktiviteten således

koncentreret om at oparbejde dette storm
fald i begyndelsen af 1981.

Afsætningen af cellulosetræ var generelt 
god, og priserne var relativt gunstige, især i 
begyndelsen af året. Men der måtte noteres 
et prisfald på ca. 10 pct. i løbet af året, bl.a. 
på grund af den svenske devaluering i sep
tember. Et specielt cellulosetræssortiment, 
„korttræ" kunne dog sælges til særdeles gode 
priser, ca. 160 kr./rm, hele året.

Afsætningen af tømmer var træg, og de 
gode priser fra slutningen af 1980 kunne 
desværre ikke holde. De gennemsnitlige 
tømmerpriser faldt således ca. 10 pct. i lø
bet af året.

Den 24.-25. november 1981 indtraf det 
største stormfald i historisk tid. I hele lan
det væltede ca. 3.000.000 m3, heraf 100.000 
m3 løvtræ, hvilket er godt \y2 x den nor
male årshugst for landet som helhed.

Katastrofen var meget skævt fordelt - 
værst gik det ud over Nord- og Midtjylland 
inch Djursland samt Nordsjælland. På en
kelte distrikter væltede 10-15 års hugst.

I de af Hedeselskabet administrerede plan
tager væltede ca. 350.000 m3, hvilket er 45 
pct. mere end den gennemsnitlige årshugst

Novemberstormfaldet forværredes af et stort snefald, der lagde sig hindrende i vejen for 
oprydningen.

A

L
. V

ft

% W I

*'■

66



Pv>

I

Fra Fredericia havn udskibes 11.000 rummeter træ til Finland. Hvert bundt med stålbånd 
omkring vejer 7-8 tons.

på ca. 240.000 m3 for perioden 1979-81. I 
Hedeselskabets egne plantager væltede ca. 
124.000 m3, hvilket er 130 pet. mere end 
gennemsnitsårshugsten 1979-81.

Først i december standsede et usædvanligt 
kraftigt snefald stort set alle hugstaktiviteter 
for resten af året. Oparbejdningen og afsæt
ningen af disse store mængder træ forestår 
som skovbrugsafdelingens største opgave i 
1982.

Den af skovbrugsafdelingen administre
rede hugst er fortsat stigende. Den samlede 
hugst i 1981 blev 276.000 m3, hvilket er en 
stigning på 15 pct. i forhold til 1980. Ud
viklingen i hugstens størrelse fremgår iøv- 
rigt af figur 1. Det ses, at der er sket en 
femdobling af hugsten i Hedeselskabets re
gie i løbet af de sidste 30 år.

Af nåletræshugsten er 42 pct. aflagt som 
tømmer. Det kvantitativt næstvigtigste sorti
ment er cellulosetræ med en andel på 23,7 
pct. af nåletræshugsten.

Ifølge hugst- og salgsstatistikken blev den 
gennemsnitlige salgspris 232 kr./m3, hvoref
ter det gennemsnitlige dækningsbidrag excl. 
transportomkostninger blev 162 kr./m3. Dis

se tal repræsenterer stigninger på 7 pct., hen
holdsvis 5 pct i forhold til 1980. Den sam
lede omsætning ved salg af træ var i 1981 
63,2 mill. kr.

Pyntegrønt og juletræer udgør en væsent
lig del af afdelingens produktion. Den sam
lede „hugst" heraf var i 1981 ca. 180.000 ju-

Hugst
l.OGC

HEPSSELSMBEIS SKCVBBJOStfDELIHG ■ 

itumt i wt or; adrainistrsreilt plantaper 19SO-S1 

Tot-slhugnt i I 19'7>o-05 

:
Egn« plantager HR 1970-61 
AlSt*. plantager 197o-6l

lul for 1977 svarer kun til 9 mar.l
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letræer, heraf 46 pct. solgt som selvhugst, 
og ca. 1,7 mill, kg pyntegrønt, hvoraf 62 pct. 
blev solgt som selvklip. Omsætningen af ju
letræer og pyntegrønt var i alt 6,8 mill. kr.

Ved plantagedistrikteme har i årets løb 
været beskæftiget 909 skovarbejdere, end
videre 269 arbejdere i læplantningen, i alt 
1178 arbejdere. Omregnet til helårsarbejdere 
giver dette i alt 463. Til skovarbejderne i 
plantagedistrikterne blev der udbetalt 39,2 
mill. kr. i arbejdsløn.

Afdelingen har - i medfør af skovstøtte
loven - administreret et tilskud på ca. 2,2 
mill. kr. til udhugning og skovforbedring i 
skove og plantager under 50 ha. Der er her
ved produceret træprodukter til en værdi af 
ca. 1 mill. kr. Den samlede omsætning på 
skovstøtteopgaverne i 1981 blev på 3,4 mill, 
kr. i afdelingens regie.

Endvidere bistår skovbrugsafdelingen am
ter og kommuner ved en række forskellige 
beskæftigelsesforanstaltninger, det være sig 
ved ekstraordinær indsats af arbejdsløse i 
amtslige eller kommunalt ejede plantager, 
som afdelingen i forvejen administrerer, el
ler i form af arbejdsledelse ved egentlige 
beskæftigelsesprojekter.

Ribe amt og Holstebro kommune har ek
sempelvis gennem flere år direkte betalt 
skovbrugsafdelingen for indsats af en skov
tekniker som arbejdsleder på beskæftigelses
området.

Til Fyns amt har afdelingen på 6. år „ud
lånt" en skovtekniker som beskæftigelses
konsulent ved et projekt, hvor unge arbejds
løse indsættes ved tilplantning af småarealer, 
styning af popler m.m.

Ansatte ved Hedeselskabet foretager til
vækstmålinger.
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Egne plantager
Hedeselskabets egne plantager omfatter 56 
ejendomme med et totalareal på 13.200 ha 
og et bevokset areal på 11.007 ha.

Hugsten i egne plantager udgjorde i 1981 
62.600 m3, hvilket var 20 pct. over den bud
getterede hugst på 52.200 m3. Merhugsten 
skyldes hovedsagelig stormfaldet jul/nytår 
1980. Den tilsvarende planmæssige hugst 
var beregnet til 49.900 m3.

Omsætningen ved salg af træ fra egne 
plantager blev i alt 14,3 mill. kr. i 1981, me
dens omsætningen ved salg af pyntegrønt og 
juletræer blev 1,9 mill. kr.

Afdelingens omsætning - og udviklingen 
heri - for de seneste 3 år fremgår af følgen
de tabel:

Skovbrugsafdelingens administrations
områder

Omsætning - mill. kr.
1981 1980 1979

Egne plantager 18 15 11
Andre egne virksomheder 
Administration fremmede

25 20 18

virksomheder
Handels- og entreprenør-

64 57 47

arbejder 6 7 5
Kollektiv beplantning 17 17 15

Omsætning i alt 130 116 96
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Særlige virksomhedsområder 
Læplantningen i de kollektive læplantnings- 
laug har omfattet anlæg af ca. 750 km 3- 
rækkede løvtrælæhegn mod 850 km i 1980.

Året var præget af begrænsninger i mid
lerne på trods af forlængelse af læplant
ningsloven. Nedskæringen fortsætter ind i 
1982 og har bl.a. betydet, at individuel til
skud gennem plantningsforeningerne i sep
tember måtte standses med øjeblikkelig var
sel.

Mange kommuner har fået øjnene op for 
udtynding af læhegn som beskæftigelsesar
bejde for unge, og et stigende antal konsu
lenter bruger nu 2-3 uger i januar kvartal 
som ledere af dette arbejde, der ellers har 
en tilbøjelighed til ikke at blive udført i til
strækkeligt omfang.

Skovteknisk maskinvirksomhed 
Skovteknisk maskinvirksomhed omfatter 3 
virksomhedstyper:

Det regnskabsmæssige resultat af afdelin
gens samlede aktiviteter er illustreret på fi
gur 2, hvoraf tillige fremgår udviklingsfor
løbet for perioden 1973/74 til 1981.
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Landmændene advares mod at rydde gode læhegn for at få en mere bekvem driftsplan, da 
det øger risikoen for jordfygning.

SKOVBRUGSAFDELINGEN
regnskab 1973/74 - 1981

f A
|

/ D

1878 1874 1878 1878 1877 1878 1878 IBM 1881 1888

regnskabsår

A: Indtægter ved administration, plantegning m.v.  
for fremmede og egne virksomheder.

0: Refusion fra staten.

C: Resultat efter afholdelse af alle variable  
omkostninger, lønninger, rejseomkostninger,  
kontor- og administrationsomkostninger.

D: Resultat efter afholdelse af såvel variable  
som faste omkostninger.

Regnskabstal for 1977 oaregnet til 12 eénader.
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- Maskinstationer med materiel til skovar* 
bejde (transport af træ, etablering af kul
turer m.v.) og til læplantning

- Skurvogne til skovarbejdere
- Småmaskiner til skovarbejde (rydnings

save, motorsave m.v.)

98 pct. af virksomhedens omsætning hidrø
rer fra maskinstationerne.

Ved udgangen af 1981 rådede maskinsta
tionerne over 34 Universal-traktorer (skov- 
brugsudrustede landbrugstraktorer), 4 spe
cialmaskiner for udkørsel af træ og 4 små 
bæltetraktorer til kulturarbejde under spe
cielle forhold.

Skovbrugsafdelingens handelskontor 
Handelskontoret blev den 1. august 1981

Unge arbejdsledige planter.
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udvidet til også at varetage central handel 
med råtræ.

Pyntegrøntmarkedet var bl.a. præget af, 
at de vejledende priser var (for) høje i for
hold til de opnåelige salgspriser på eksport
markedet. Afviklingen gik dog tilfredsstil
lende, og omsætningen blev godt 3 pct. stør
re end forventet. Pyntegrøntsafsætningen til 
hjemmemarkedet, hovedsagelig kirkegårds
grønt til gravdækning, faldt i mængde ca. 
5 pct., hvilket hænger sammen med den til
tagende kremation, specielt i byområderne.

Omsætningen af kemikalier og sikkerheds
udstyr m.m. er fortsat støt stigende og blev 
i 1981 hele 54 pct. større end i 1980. Flere 
produkter er blevet udviklet i samarbejde 
med danske virksomheder.

Plantagereguleringen
Hovedaktiviteten er driftsplanlægning for 
egne og private plantager. Omfanget heraf 
har i 1981 været ca. 13.000 ha fordelt til 23 
ejendomme, der i størrelse varierer fra 35 
til 3550 ha.

„Metodeudvikling" m.m. er sket inden for 
følgende områder:
- udarbejdelse af sortimentsforhold og pris

kurve for rødgran på basis af hugstdata 
fra observationsbevoksninger

- konvertering af SRPLAN til Hedeselska
bets nye EDB-anlæg

- videreudvikling af udskrifts- og plotte-fa- 
ciliteter i forbindelse med SRPLAN

- udvikling af driftsbogssystem i overens
stemmelse med SRPLAN’s faciliteter 
(SRPLAN er et EDB-program til skov
planlægning. Systemet er udarbejdet af 
skovtaksator P. Brun Madsen)

- udarbejdelse af økonomiske tabeller for 
hovedtræarterne („V77") i samarbejde 
med Dansk Skovforening, Skovstyrelsen, 
Skovbrugsinstituttet og Statsskattedirekto
ratet (videreførelse af flerårigt samarbej
de med årlige revisioner af tabelværket).
For skovbrugsafdelingen er udarbejdet 

langtidsprognose vedrørende tilvækst-, hugst
og indtjeningsmuligheder i egne plantager.

Skovfrøcentralen
Igen i 1981 var frøsætningen i de danske 
skove yderst beskeden og lignede meget
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Medarbejdere ved Plantagereguleringen tolker fotokort, der anvendes som grundlag for ud- 
te gning af skovkort.

1980, idet der kun blev samlet beskedne 
mængder frø af Abies nobilis, contortafyr, 
fransk fyr og eg.

Som følge af de efterhånden ret beskedne 
frølagre i kombination med de dårlige mu
ligheder for høst og import vil der i sæsonen 
1981/82 blive mangel på Abies grandis, 
ædelgran, hybridlærk, vintereg, dansk stilk
eg, bøg, birk og en del mindre vigtige frø
arter.

Den kraftige novemberstorm i 1981 har 
tilintetgjort en lang række af de bedste kå
rede bevoksninger, og det vil være vigtigt 
inden næste frøår at få gennemført en ræk
ke supplerende kåringer, såfremt rimeligt 
store frølagre skal kunne oprettes.

Skovtræforædlingen
Stormfaldet i november 1981 har ikke i væ
sentlig grad skadet frøplantager og forsøg 
under skovtræforædlingen. Men i C. E. 
Flensborg plantage forestår dog et stort op
rydnings- og kulturarbejde efter stormfæl
dede mellemaldrende og ældre granbevoks

ninger, og stormen vil derved påvirke om
fanget af det forsøgsarbejde, som det vil 
være muligt at gennemføre i de nærmeste 
år.

Der er foretaget udplantning i klonsam
linger og klonforsøg af de ældste stiklinger 
produceret i eget væksthus, ligesom der med 
godt resultat er produceret nye stiklinger af 
sitka- og rødgran. Hybridlærk er forsøgt 
stiklingeformeret, men med beskedent resul
tat (25 pct.), ligesom Abies grandis - med 
endnu lavere anslagsprocent.
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GRUNDFORBEDRINGSAFDELINGEN

Megen nedbør 
og en bedre 
tilskudsordning 
øgede interessen 
for dræning

Af afdelingschef Niels Venov

GRUNDFORBEDRING

vandingsanlæg omfattende 6545 ha mod 
6000 ha i 1980. I årets løb projekterede af
delingen dræningsarbejder omfattende i alt 
ca. 8400 ha til en budgetteret anlægsudgift 
på ca. 14.500 kr. pr. ha. Heraf vil tilskudet 
kunne udgøre 33 1/3 pet. I 1980 var de til
svarende tal 5500 ha og 13.500 kr. pr. ha. 
Der var altså en fremgang i areal på ca. 
3000 ha.

Derimod har der været en nedgang i ak
tiviteten med de miljøtekniske opgaver, hvil
ket især må tilskrives afmatningen i den of
fentlige sektor.

Uanset den store aktivitet på drænings
området er det budgetterede regnskabsresul
tat ikke nået, idet selskabets bestyrelse be
sluttede at bevare uændrede klienthonorarer 
i 1981. Derved kom Hedeselskabet til at bæ
re den del af billiggørelsen, som ikke kunne 
dækkes af statens begrænsede tilskud til pro
jekteringsarbejdet.

Arbejdet for naturgasselskaberne i for
bindelse med anlæg af rørledninger fortsæt
tes og udvides. Denne virksomhed tager især

Hedeselskabets grundforbedringsafdeling 
havde i 1981 mange anmodninger om bi
stand ved projektering og udførelse af dræ
ning for landbruget.

Årsagen hertil skal søges i klimaforhol
dene med så megen nedbør, at kulturplan
terne vantrivedes, så det i lange perioder 
var vanskeligt at færdes på markerne, og i 
forbedrede vilkår for statstilskud (33 1/3 
pct.) til dræning.

I forbindelse med „Lov om tilskud til 
nedbringelse af okkergener i vandløb", der 
specielt berører jordbrugserhvervenes afvan
dings- og dræningsprojekter, har afdelingen 
for Miljøstyrelsen udført en del undersøgel
ser og enkeltprojekter til imødegåelse af ok
kerskader i vandløb.

Interessen for udførelse af vandingsanlæg 
har som en følge af den megen nedbør fort
sat været aftagende. Omfanget af fuldførte 
arbejder i 1981 har kun været ca. 42 pct. af 
den tilsvarende arbejdsmængde i det fore
gående år.

De gennemsnitlige omkostninger ved dræ
ningsanlæg fuldført i 1981 var 11.900 kr./ha 
og ved vanding 5000 kr./ha.

I 1981 blev der fuldført drænings- og af-

Fra lasersenderen kommer en laserstråle, 
som modtages på kædegraveren og sikrer, at 
drænledningen nedlægges med det korrekte 
fald.

9
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Hedeselskabets kædegraver i arbejde i en majsmark, der ikke blev høstet året forud på 
grund af oversvømmelse.

sigte på klarlæggelse af særlige forhold, hvor 
de planlagte rørledninger krydser eksiste
rende vandløb, drænsystemer og kloakled
ninger.

For Drænteknisk Maskinvirksomhed be
gyndte sæsonen allerede sidst i januar, og 
kædegraveren kørte næsten uden stop det 
følgende halve år.

Oversigt over arbejdsopgaver i 1981

Antal
sager

Interesseret
areal i ha

Bekostning 
mill. ler.

1, Dræning, kunstig afvanding, 
vandløbsregulering m.v.
Fuldførte arbejder 1.917 9.858 87,3
Arbejder under udførelse 363 2.666 25,3
Projekter under forberedelse 1.861 11.414 67,9

4.141 23.938 180,5

2. Vanding excl. tilsynssager
Fuldførte arbejder 37 838 4,2
Arbejder under udførelse 6 117 0,7
Projekter under forberedelse 24 318 1,9

67 1.273 6,8

3. Miljøtekniske sager
Fuldførte arbejder 74 - 12,6
Arbejder under udførelse 21 - 22,4
Projekter under forberedelse 307 - 5,0

402 - 40,0
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Maskinen blev introduceret øst for Store
bælt, hvor den med stor succes udførte en 
række dræninger. Blandt andet blev der på 
Næsgård Agerbrugsskole nedlagt 23 km 
drænledninger.

Oprensningen af vandløb nåede ikke tid
ligere års omfang, hvilket må tilskrives spa
rebestræbelser i kommuner og landvindings
lag.

KULTUR- OG MILJØ
TEKNISKE OPGAVER

Hedeselskabet har gennem distriktskontoret 
i Slagelse projekteret og ledet arbejdet med

/ det våde 1981-efterår vantrivedes planter
ne, og det var vahskeligt at færdes på de 
våde marker.
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modning af landbrugsarealerne i den nye 
kog i Tøndermarsken.

Desuden har distriktskontoret i Slagelse 
for Sønderjyllands amtskommune udarbej
det projekt for indretning af et ca. 350 ha 
stort reservoir i den nye kog i Tøndermar
sken. Reservoiret skal opsamle Vidåens 
vandmasser under langvarige sluselukninger 
ved den nye Højer Sluse.

Arbejderne omfatter anlæg af et ca. 6,7 
km lang reservoirdige, en ca. 5,3 km lang 
afvandingskanal, ud- og indløbskanaler mel
lem reservoiret og Højer Kanal samt en ud
videlse og sikring af Højer Kanal ved ind
løbet til den nye Højer Sluse.

På Fanø gav stormfloden i november an
ledning til en særlig hurtig indsats fra di
striktet, idet afløbsledningen for overflade
vand fra sommerhusområdet Rindby strand 
blev ødelagt og ophørte at fungere, så ca. 
150 sommerhuse var truet af oversvømmel
se. Der blev straks iværksat katastrofepump
ning og afløbet retableret ved anlæg af en 
ny rørledning.

Anlæg af sportspladser 
Distriktet i Varde, som i tidens løb har pro
jekteret og ført tilsyn med adskillige idræts
anlæg, har i 1981 afsluttet arbejdet med et 
større projekt omfattende idrætsanlæg, grøn
ne områder, samt indretning af skolegård 
og legeplads ved en ny skole i Nordenskov. 
Projektets udformning blev udarbejdet i 
samråd med en anlægsgruppe fra skolen, og 
den endelige beplantningsplan blev leveret 
af Skovbrugsafdelingens Varde-distrikt.

Distriktskontoret i Århus har arbejdet 
med vandingsanlæg til gartnerier og frugt
plantager og udført et par projekter med så
kaldt drypvanding. Det senest projekterede 
anlæg skal vande 8 ha med kirsebær, solbær 
og hyldebær.

Opmåling ved hjælp af laserstråler 
I forbindelse med opmåling og nivellering 
af ca. 150 ha på Kalø Gods, har distriktet 
haft et landinspektørfirma fra Randers til 
hjælp. Der blev anvendt en såkaldt totalsta
tion, hvor måledata opsamles på hulstrim
mel.
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De sidste par års våde klima afslører ved fastkørte markredskaber, hvis en mark trænger til 
afvanding.

Princippet ved markarbejdet er det sam
me som ved en normal opmåling med en 
hjælper, der holder på de punkter, der skal 
indmåles og indnivelleres. Men ved den nye 
metode er man uafhængig af et vandret sig- 
teplan, og da aflæsningen sker ved hjælp af 
laserstråler, kan der arbejdes på store af
stande, således at man i princippet kan pla
cere instrumentet på markens højeste punkt 
og indmåle alle punkter herfra.

De opsamlede data udregnes og udtegnes 
på EDB, og til slut er leveret kort med ko
terne angivet. Dette er lagt til grund for op
tegning af en endelig plan. Metoden var for
delagtig ved den pågældende opgave med 
meget kuperet terræn og indtil 75 m højde
forskel.

Beredskab i brunkulslejer 
I Viborg har afdelingen afsluttet projekte
ring af Beredskabsforanstaltninger for brun
kulslejer i Ringkøbing amt. Projekterne er 
udarbejdet efter anmodning fra Ringkjøbing 
amtsråd.

Formålet med de projekterede foranstalt
ninger er at sikre særlig udsatte søer og 
vandløb mod uventede oversvømmelser med

Grenrør af plast for tilslutning af sidedræn.
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giftigt vand fra de pågældende brunkulslejer.
Den største risiko optræder ved Søby 

brunkulsleje. Her er der tidligere forekommet 
pludselig fiskedød i Søby sø, vistnok som 
følge af underjordisk gennembrud af surt 
vand fra de forladte brunkulsgrave, og der 
er sket brud på en vejdæmning midt i lejet, 
hvorved store masser af surt vand pludselig 
blev frigjort, og der opstod overhængende 
fare for alvorlige tab for dambrugerne ved 
de nedenfor liggende vandløb, for ikke at 
tale om skadevirkningen på den naturlige 
fiskebestand.

Det endelige projekt for Søbylejet tager 
sigte på at forebygge såvel underjordisk ind
trængen som overfladisk tilstrømning af 
surt vand til Søby sø. Dette opnås ved, at 
en eksisterende afløbskanal for surt brun
kulsvand langs Søby sø uddybes og regule
res. Herved sænkes vandspejlet i en nærlig
gende brunkulssø med ca. 1 m, således at 
bevægelsen af surt grundvand med retning 
mod Søby sø ophører i dette område.

Det er hensigten under sænkningen af 
vandspejlet i brunkulssøen at kontrollere 
vandkvaliteten i recipienten ved tilsætning 
af hydratkalk til afløbsvandet fra den på
gældende sø. Desuden omfatter projektet 
anlæg af en jorddæmning, som er beregnet 
for tilbageholdelse af vandmængder, som 
kunne tænkes frigjort ved dæmningsbrud 
ovenfor i systemet af brunkulssøer.

KALKNING OG 
MERGLING

Kalkforbruget i Danmark er stadig faldende. 
I forhold til året forud er forbruget dalet 
med 40.000 tons kalk. Igen et år med re
kordagtig nedbør har været en væsentlig år
sag til nedsat aktivitet ved såvel kalkproduk
tion som udkørsel.

Klokkerholm møllesø blev tørlagt i 1914 og 
udlagt til eng (øverst). I 1979 blev søen'gen
skabt ved Hedeselskabets medvirken (ne- 
derst. Den er med sine 10 ha vandspejl 
Vendsyssels største sø.



Danmarks samlede forbrug af jordbrugs
kalk er for 1981 opgjort til følgende:

Råvare Kulsur kalk
1000 tons 1000 tons

Mergel 5 3
Kalkslam 96 (kalksten) 86
Jordbrugskalk 1717 1324

Sum 1981: 1413
10 års gennemsnit: 1396

Der er i årets løb ekspederet 15 sager til 
landvæsenskommissioner, omfattende 206 
aftagere af 36.302 tons jordbrugskalk til en 
samlet bekostning af 2.576.606 kr. De en
kelte låns gennemsnitlige størrelse var 
12.508 kr.

Ved levering af kalk gennem selskaber 
var prisen pr. ton kulsur kalk, leveret og 
spredt på marken, gennemsnitlig 102 kr. Det 
er en stigning på ca. 13 kr. pr. ton i forhold 
til foregående år, fordelt på såvel stigende 
omkostninger ved produktion som trans
port og spredning. For hele Danmark er 
forbruget opgjort til 460 kg pr. ha.

Også i 1981 er et par selskaber opløst, og 
nye er ikke blevet oprettet, men enkelte lo
kalselskaber, der i flere år har været passive,

Hedeselskabets Forsøgsvirksomhed registre
rer sætningen i et afvandet moseområde.
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får nu igen kalkplaner gennemført på ting
lyste lån.

Interessen for at få kalkning finansieret 
på tinglyste lån gennem bestående kalksel
skaber synes stigende, selv om vilkårene her
for er låntagning i private pengeinstitutter 
til almindelig markedsrente eller gennem op
tagelse af udenlandske lån.

Selv om markante prisstigninger på kalk 
i forhold til forrige år mærkes på kalkregn
skabet, er der anvendt kalk i næsten samme 
omfang som før, fordi landmanden ved, at 
det er dårlig økonomi at spare på kalkning. 
Der udtages da også jordprøver i stigende 
omfang for at konstatere og afhjælpe en 
eventuel kalktrang.

HYDROLOGI OG 
HYDROMETRI

De hydrometriske undersøgelser har til ho
vedformål at klarlægge afstrømningsforhol
dene i Danmark ud fra systematiske må
linger og beregninger af afstrømningsforlø
bet i naturlige vandløb.

Stationsnettet omfatter pr. 1. januar 1982 
241 igangværende målestationer, hvoraf der 
ved de 192 foretages løbende bestemmelse 
af såvel vandføringen som vandstanden, 
medens der ved de resterende 49 foretages 
løbende måling af vandstanden alene.

Hedeselskabets Hydrometriske Undersø
gelser i Slagelse har bistået samtlige amts
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kommuner med undtagelse af Fyns amts
kommune med drift af stationsnet for vand
føringsmålinger.

For Miljøstyrelsen, Viborg, Ringkøbing 
og Århus amtskommuner udføres en un
dersøgelse af markvandingens påvirkning på 
vandløbene i Karup å’s opland. Undersø
gelsen omfatter opbygning af en hydrologisk 
model, der skal anvendes ved amternes plan
lægning og administration af vandindvin
dingstilladelser. Undersøgelsen foretages i 
samarbejde med Danmarks geologiske Un
dersøgelse. Den blev påbegyndt i 1979 og 
afsluttes i foråret 1982.

For Grundforbedringsafdelingen i Viborg 
er der udført synkronmålinger i forbindelse 
med en undersøgelse af virkningerne af an
vendelse af urea til optøning på Tirstrup fly
veplads.

Til brug for Hedeselskabets opgaver i for
bindelse med okkerloven er der afgivet et 
stort antal udtalelser om karakteristiske 
vandføringsværdier i recipientvandløb.

Af opgaver for amtskommunerne skal 
nævnes, at der for 11 amtskommuner udfø
res løbende edb-beregning af vandførings
målinger, som amtskommunerne selv fore
tager uden for de faste målestationer i for
bindelse med prøveudtagning, vandingssager 
o. lign.

FORSØGS
VIRKSOMHEDEN

Forsøgsvirksomheden udfører forsøg og 
forskning samt undersøgelser inden for det 
kulturtekniske fagområde.

Hele forskningsaktiviteten er projektorien
teret. Projekterne finansieres ved midler fra 
Landbrugsministeriet, Forskningsråd og an
dre offentlige instanser, og forskningsresul
taterne offentliggøres løbende.

Forsøgsvirksomheden virker tillige i stort 
omfang som konsulenter for Hedeselskabets

Målestation i vandløb giver Hedeselskabets 
Hydrometriske Undersøgelser mulighed for 
at kontrollere afstrømningen.



øvrige distriktskontorer og i mindre omfang 
direkte over for private og offentlige rekvi
renter.

Forskning
De fleste forskningsprojekter tilhører hoved
grupperne Dræningsmetoder og -materialer, 
Jordforbedringsmetoder og Agrohydrologi 
og vandløbskvalitet.

I dræningsforsøgene sammenlignes den 
gravefri dræningsmetode med traditionelle 
anlægsmetoder. Der er stadig usikkerhed om 
metodens anvendelighed på jord med lille 
hydraulisk ledningsevne, jord med tætte ho- 
rizonter over drændybde og jord med risiko 
for indslemning af silt- og finsand i rørene.

Nogle af problemerne kan antagelig løses 
ved efterfyldning af grubbesporet med po
røst materiale. Desværre vil dette reducere 
maskinernes dagsydelse og dermed øge om
kostningerne.

På finsandet jord beskyttes drænene ofte 
ved hjælp af en strimmel syntetisk filterma
teriale under drænet og groft savsmuld over 
drænet.

I samråd med Forsøgsvirksomheden eks
perimenterer en af entreprenørerne for tiden 
med at automatisere denne operation på en 
gravefri maskine, og de foreløbige erfarin
ger tyder på, at dette lykkes.

Forsøgene i Ulfborg med dykkede dræn 
som en mulighed for at mindske okkerud
fældning i drænrørene viste de første år ef
ter anlæg meget lovende resultater. Der er 
nu begyndt at ske okkeraflejring i rørene, 
selv om grundvandsspejlet til stadighed har 
ligget over drændybde.

Forsøgene med jordforbedring er udvidet 
med et forsøg med indblanding af store 
mængder halm i forskellige dybder på en 
grovsandet jord. Foruden indflydelsen på 
udbyttet undersøges tillige vandbalancen, 
halmnedbrydningen og udvaskningen af 
kvælstof og halmens nedbrydningsproduk
ter.

Agrohydrologi og vandløbskvalitet. Jord
bruget har direkte eller indirekte indflydelse 
på vandets kredsløb i naturen og dets ind
hold af opløste stoffer. I to små vandløb i 
Gudenå-systemet undersøges landbrugets

langtidseffekt på vandløbenes indhold af 
næringsstoffer.

I Skjemådeltaet er der startet et forsøg til 
belysning af mulighederne for udfældning af 
opløste jernforbindelser som okker i jorden 
ved dyb indblanding af jordbrugskalk.

De foreløbige resultater viser, at jordvan
dets alkalinitet er steget betydeligt, men at 
iltningen og udfældningen af jernet er util-

r

Jordbrugskalk doseres og fræses ned i stor 
dybde som en okkerbegrænsende foranstalt
ning.

*
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strækkelig i jorden. Udfældningen sker for
modentlig hurtigt i afvandingskanalen, og 
dette søges belyst i en planlagt udvidelse af 
forsøget.

Rådgivning
Forsøgsvirksomheden fungerer i et vist om
fang som et specialistkontor, hvorfra di-
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striktskontorerne og andre rekvirerer assi
stance til særlige opgaver.

Dræntekniske undersøgelser. Der er udført 
ca. 75 dræntekniske undersøgelser omfatten
de forundersøgelser til gravefri dræning og 
dræning af arealer med trykvand samt un
dersøgelser af årsagen til utilstrækkelig dræn
virkning af tidligere udførte drænplaner. 
Hertil kommer et stort antal besigtigelser 
med rådgivning på stedet.

Jordforbedring. Der er udført 14 forunder
søgelser til idrætsanlæg. Rådgivningen har 
omfattet jordforbedring med grus, sphag
num og kalk samt gødskning.

På 4 arealer, omfattende ca. 400 ha lavt
liggende jord, er der foretaget undersøgel
ser til vurdering af mulighederne for jord
forbedring ved dybpløjning.

Ved anlægsarbejder sker der ofte struktur
skade på jorden, og Forsøgsvirksomheden 
har undersøgt forholdene på ca. 10 lokalite
ter og foreslået afhjælpende foranstaltnin
ger.

Forsøgsvirksomheden har rådgivet Statens 
Jordlovsudvalg om kalkning og gødskning 
på det fremskudte dige ved Højer.

I Haunstrup brunkulsleje har Forsøgs
virksomheden foreslået kultiveringsarbejder 
til forbedring af den sure jord.

Spildevand til jord. Jorden anvendes i stort 
omfang som recipient for mejerispildevand, 
og Forsøgsvirksomheden har udført under
søgelser over jordens egnethed til nedsiv
ning og nedbrydning af spildevandet på tre 
lokaliteter

Der er udført forundersøgelser på et par 
arealer, der forventes anvendt til nedsivning 
af spildevand fra ørredslagterier. Der er til
lige rådgivet om anvendelse af spildevands
slam på landbrugsjord.

Analysekommentarer. I mange tilfælde ud
tages jordbunds- og vandanalyser af andre 
rådgivere end Hedeselskabet og tilsendes 
Laboratoriet direkte.

/ de kultiverede Skjern enge er der tilløb til 
jordfygning, og der er planlagt en omfat
tende læplantning.
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Hedeselskabets udlandsafdeling gør sumpområder i Afrika mere yderige for risdyrkning 
ved anlæg af dæmninger og kanaler.

Forsøgsvirksomheden har assisteret La
boratoriet med omfattende kommentarer til 
analyserne i ca. 30 tilfælde. Analyserne stam
mer hovedsagelig fra jordbrug, idrætsanlæg 
og golfbaner.

Okkerbegrænsende foranstaltninger. Efter 
ikrafttrædelse af loven om okkerbegrænsen
de foranstaltninger, der forudsætter en vur
dering af okkerrisikoen i forbindelse med 
dræning, der støttes af det offentlige, har 
Forsøgsvirksomheden deltaget i administra
tionen af dette arbejde ved at udføre sup
plerende jordbundsundersøgelser og udar
bejde skitseprojekter til okkerbegrænsning. 
Der blev i 1981 udarbejdet i alt 9 skitsepro
jekter, der efter godkendelse i Miljøstyrel
sen forventes udført i 1982.

UDENLANDS
OPGAVER

Hedeselskabet havde i 1981 en række opga
ver i udlandet:

For 8700 ha i Thailand blev der projekte
ret vandingsanlæg, og lignende projekter er 
afsluttet i Ghana og Sierra Leone.

På Sumatra i Indonesien er der udtaget 
jordprøver på 28.000 ha regnskov og slette, 
som skal omdannes til grøntpille-produce
rende landbrug.

Endvidere har Hedeselskabet deltaget i 
udviklingsopgaver i Saudi Arabien og Li
byen, hvor der bl.a. skal plantes 135 km 
læhegn.
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Renhedsbestemmelse af rapsfrø på Hedesel- 
skabets laboratorium.

LABORATORIET

I året 1981 blev der ved Hedeselskabets la
boratorium iværksat nye aktiviteter, idet der 
i forbindelse med udflytningen fra Viborg 
bys centrum blev skabt muligheder for at 
udvide analysemængden.

Der har været en fremgang på jordbunds
analyseområdet på ca. 19 pct. i forhold til 
1980, hvilket skyldes tilgang af nye kunder 
og en forøgelse i normal-aktiviteten.

Det sidste skal ses på baggrund af det 
ekstremt dårlige år 1980 og det forhold, at 
priserne på gødningsstoffer er stærkt sti
gende.

Der må også i de kommende år ventes en 
stigning i antallet af jordbundsanalyser. Som 
et led i landmandens produktionskontrol er 
jordbundsanalyserne en meget billig foran
staltning.

Der er fortsat stor interesse for at gøre 
brug af laboratoriets service med hensyn til 
beregning af gennemsnitstal og fordeling af 
analysetallene til anvendelse i de årlige be
retninger. Desuden udnytter en del plante
avlskonsulenter også laboratoriets mulighe
der for at udføre balanceberegninger for 
fosfor og kalium.

Antallet af vand- og slamanalyser var af 
samme størrelse som i 1980. Laboratoriet er 
godkendt af Miljøministeriet til at varetage 
samtlige kemiske analyser af spildevand, 
vand fra vandløb samt drikkevand i Viborg 
amt. Der udføres dog også vandanalyser fra 
andre dele af landet.

1980 1981

A. Jordbundsanalyser
1. Analyser i henhold 

til autorisationen af
01.04.1964 103.703 122.553

2. Andre jordbunds-
analyser 891 1.701

104.594 124.254

B. Vandanalyser m.v.
1. Drikkevand 2.527 2.635
2. Spildevand 8.894 9.121
3. Recipientvand 9.514 8.447
4. Slam 330 242

21.265 20.445

C. Analyser af diverse
materialer
1. Kalk og mergel 244 323
2. Gødningsstoffer
3. Brændsel og

84 59

tørveprodukter 111 29
4. Fodermidler og 

planteprodukter
5. Forskellige emner

3.677 7.190

(sand og grus m.m.) 190 295
6. Raps - 18.080

4.306 25.976

Samlet antal analyser 130.165 170.675
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For at undgå kørsel over det m og k hærgede Fyn brugte ansatte ved Hedeselskabet i Vi
borg fly, da de deltog i et regionsmøde på Lolland.

Laboratoriet analyserer alle de af Viborg 
amt indsamlede vandprøver. Amtet har vist 
interesse for at lagre analyseresultaterne på 
Hedeselskabets nye EDB-anlæg for dermed 
at kunne udnytte dem på en bedre og mere 
rationel måde.

Der er ført forhandlinger med de amter,

der har ansvar for vandkvaliteten i Lim
fjorden, og forhandlingerne har medført, at 
Hedeselskabets laboratorium i fremtiden 
skal udføre de kemiske analyser fra fjorden. 
Arbejdets omfang svarer til ca. \]/2 heltids
ansat laborant.

I den sammenhæng er det svært for pri-

Soldater og CF-mandskab fylder sandsække for at dæmme op for oversvømmelse under 
november-stormen i fjor.
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vate laboratorier at konkurrere med offent
lige laboratorier, idet de offentlige ikke skal 
betale moms af den service, der ydes. Det 
kan betyde, at de private laboratorier skal 
udføre analysearbejdet billigere for at kunne 
deltage deri og være konkurrencedygtig på 
prisen.

I 1981 blev der her i landet dyrket ca. 
130.000 ha med rapsfrø, og der forventes en 
stigning i arealet til ca. 200.000 ha. Ud over 
selve olien i rapsfrøet, som kan anvendes til 
margarinefremstilling, kan rapsskrå indgå 
som en del af husdyrfoderet, halmen har 
stor værdi til fyringsformål, og rapsdyrknin
gen er en fordel i sædskiftet.

I fjor gik laboratoriet aktivt ind i arbejdet 
med analyse af rapsfrø. Det betød bl.a. en 
betydelig investering og en udvidelse af per
sonalet.

Rapsfrø afregnes mellem avler og frøfir
ma på grundlag af en kvalitetsanalyse. Den
ne analyse omfatter normalt: vandindhold, 
renhed (prøverensning), olieindhold samt 
rent frø (bl.a. indhold af olieholdige ukrudts
frø). Desuden kan der være behov for ana
lyse af erucasyre og glykosinolater.

Analysen af erucasyre og glykosinolater 
foretages ved gaskromatografi efter en om
fattende forbehandling. I den forbindelse 
har laboratoriet investeret i en gaskromato- 
graf med automatisk prøveindføring og ud
skrift af resultaterne. Gaskromatografen er 
også anvendelig til analyse af pesticider, og 
som amtslaboratorium må det anses for at 
være et krav, at laboratoriet har en sådan til 
rådighed.

Det skønnes, at der på landsbasis skal ud
føres ca. 25.000 rapsfrøprøver pr. år over en 
meget kort periode, ca. 2 måneder. Hedesel
skabets analysearbejde er indrettet, så ekspe
ditionen af resultaterne sker rimelig hurtigt, 
d.v.s. mellem 10 og 18 dage.

I forbindelse med den lovmæssige for
søgsordning om nedbringelse af okkergener 
i vandløb udfører laboratoriet et ret stort 
antal jordbundskemiske analyser. Analyser
ne udføres for Grundforbedringsafdelingens 
distriktskontorer.

I alt omfatter analyserne: pyrit, kalkind
hold eller ombyttelige kationer (Ca), reak
tionstal samt jordens indhold af humus. La

boratoriet har kapacitet til at udføre ca. 20 
prøver pr. dag. I 1981 blev der udført ca. 
1000 analyser, og der arbejdes på at frem
skaffe en hurtigere analysemetode, da den 
anvendte er langsom og ret kostbar.

Fra årsskiftet 1980/81 gennemførtes den 
administrative ændring, at driften af Hede
selskabets laboratorium, som indtil da hav
de fungeret som en selvstændig afdeling, 
blev overført til Grundforbedringsafdelin
gens ansvarsområde.

Laboratoriechefen er herefter ansvarlig 
for den daglige ledelse og drift af laborato
riet overfor Grundforbedringsafdelingens 
chef.

Støbearbejde i forbindelse med anlæg af en 
kunstig sø ved Ølgod.
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VI LØSER ALLE
AFVANDINGS
PROBLEMER
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.

Vi loser alle afvandingsproblemer, en
ten det gælder nyopførte anlæg eller 
reparationer af bestående anlæg 
Mere end 50 års erfaring i alt vedro
rende afvanding.
Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.
Firehjulstrukne koretøjer med kran og 
specialudstyr
Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.
Tilbud pa og opførelse af nyanlæg 
overalt med ydelser fra 10 l/sek til 
50001/sek 4

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

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

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

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit 
fra Diana Skovtjære

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

KØB DANSK

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

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

Oir K. KjæruH Driv. (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.

KAPITALPENSION
i Handelsbanken

.en betryggende tanke

HANDELSBANKEN „
altid med i billedet



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

%

Nyrup PVC-drænrør lagerføres i alle størrelser fra 50 mm - 
200 mm. - Leveres med stor eller lille perforering.
Fås uden filter eller med filter af Fibertex, Typar samt Kokus. 
Fibertex og Typar leveres udskåret i bredder for drænrør.

N Y R U P  P L A S T R Ø R  A / S
4380 Nyrup - Tlf. (03) 6031 00

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s

7362 Hampen 
Tlf. (05) 77 51 55

Det gensidige 
Forsikringsselskab

Dansk Plantage
forsikringsforening

forsikrer for udgiften til gen
plantning af brændte plantage
arealer.
Indskud én gang for alle: 5 kr. 
pr. ha.

Årlig præmie Maksimums
pr. ha erstatning

pr. ha
Klasse II): T,00kr. 2800,00 kr.
Klasse IV: 1,50 kr. 4200,00 kr.
Klasse V: 3,00 kr. 8400,00 kr.
Klasse VI :4,50 kr. 12600,00 kr.
Klasse VII: 6,00 kr. 16800,00 kr.
Mindste årlige præmie pr. for
sikring: 25,00 kr.

Forsikringsbetingelser og an
meldelsesblanket fås ved hen
vendelse til foreningens kontor,
postboks 110, 8800 Viborg 
Tlf. (06) 62 61 11

Tegn
et
abonnement
på
Hedeselskabets
Tidsskrift

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G

ø t

i : ,
m >

r

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.



SPAREKASSEN
-din problemløser!

St. HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

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

Tvllum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

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

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

■ B®porosit
beton-filterrør

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

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

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

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

j
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.



Postbesørget avis

Hedeselskabets
Handelskontor
varetager følgende opgaver:

Handel med:

Råtræ
Juletræer og pyntegrønt
Sikkerhedsbeklædning og 
værktøj til skovarbejde
Kemikalier

Prisliste kan rekvireres.
Indhent venligst tilbud.
Handelskontoret hjælper gerne 
med råd og vejledning.

DET DANSKE HEDESELSKAB
Handelskontoret
P. O. Box 110 
8800 Viborg 
Telefon (06) 62 61 11




