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

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

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 111:1,00 kr. 2800,00 kr.
Klasse IV: 1,50 kr. 4200,00 kr.
Klasse V: 3,00 kr. 8400,00 kr.
Klasse VI :4,50 kr. 12600,00 kr.
Klasse VII: 6,00 kr. 16800,00 kr.
Mindste årlige præmie pr. for
sikring: 25,00 kr.

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

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAAND I HAAND

D R Æ N R E N S N I N G

m

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.



oiff

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

HUKMMS
5863 FERR1TSLEV, FYN TLF. (09) 9813 16

UNIMAX
afvandingspumpe

■ 'A s.V

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

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
Køb dansk

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

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-N. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals

SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull 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.



Hjelm-Peltor N Y H E D !

Peltorhjelm, godkendt type, 
m. høreværn, visir og regnklæde

Introduktionspris
komplet, indtil 15. august 1981:

149,- kr.
excl. moms og forsendelse

"••i %

Hedeselskabets Handelsvirksomhed
Klostermarken 12, 8800 Viborg . Tlf. (06) 62 61 11, lokal 206, 259, 286

BRAGEliT
MtALMtOlt

PVC drænrør

PVC drænrør special med 
dobbelt vandindtag

PVC kloakrør
PEL trykrør

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

- en bedre rørforbindelse

SS BRAGE
PLAST AKTI li SK LSKAII
Hovedkontor: Jens Juulsvej 18, 8260 Viby J., 06-282600 
Sjællandsafdeling: Frejasvej 12,4100 Ringsted,03-61 86 00
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I nummer 4-5:

Okkerbekæmpelse

Udnævnelser

Hedepleje

Dræning på Næsgård

Fællesskabs-ophævelse

Merudbytter

Legatmodtagere

Skjernåbogen

Poppelforsøg

2,9 milt. planter

Statstilskud
til nedbringelse af
okkergener i vandløb
Når udfældningen af okker sker i forbindelse 
med afvandings- og dræningsarbejder

Af distriktschef Søren Stisen, Hedeselskabet

Planteskoler

Laboratoriet

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

Medlemsbidraget er 
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eller én gang for alle 
mindst 300 kr.
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Mindedalen i Kongens
hus. Læs inde i bladet 
om de forsøg med lyng
pleje, Hedeselskabet har 
anlagt i Mindeparken.

ISSN 0017-9507

Afstrømning fra og afvanding af visse arealer i Danmark 
kan medføre, at vandløb, søer og havet tilføres sure og 
jernholdige forbindelser (okker).

Skadelige virkninger for vandløbets planter og dyr kan 
opstå både på grund af surt opløst jern og okker, som dan
nes når de opløste jernforbindelser udfældes. Der kan både 
være tale om direkte giftvirkning og om ødelæggelse af 
føde- og gydemuligheder.

Ved dræning og afvanding gøres de iltelige jernforbin
delser i jorden mere tilgængelige for udvaskning og der
med tilførsel til vandløb og søer, og denne tilførsel har 
flere steder medført at den fra samfundets side ønskede 
vandkvalitet i vandløb og søer ikke har kunnet opfyldes. 
Derfor har folketinget vedtaget en lov om tilskud til ned
bringelse af okkergener i vandløb (lov nr. 57 af 18. februar 
1981).

Der er et begrænset kendskab til effektive og hensigts
mæssige bekæmpelsesforanstaltninger mod okkergener og 
til de okkerpotentielle arealers beliggenhed, og loven har 
til formål at etablere en 3-årig forsøgsordning til nærmere 
afklaring af problemerne omkring udledning af okker i 
forbindelse med landbrugserhvervenes afvandings- og dræ
ningsprojekter.

Der skal på bevillingslovene afsættes et beløb til kort
lægning af de områder i Danmark, hvor et indgreb til ned
sættelse af okkergener skønnes nødvendigt. Dette areal ud-



gør skønsmæssigt 30.000 ha, men fore
kommer inden for et areal på 500.000- 
800.000 ha.

Loven giver miljøstyrelsen mulighed 
for at dække udgifterne ved gennemfø
relse og drift af anlæg og andre foran
staltninger til nedbringelse af okkergener 
i forbindelse med jordbrugets afvanding 
og dræning.

Loven om tilskud til nedbringelse af 
okkergener i vandløb får virkning på ad
ministrationen af den netop vedtagne lov 
om tilskud til dræning og vanding.

Lov om tilskud til dræning og vanding 
har til formål at fremme vedligeholdelse 
og forbedring af jordbrugsbedrifterne i 
dyrkningsmæssig henseende, mens lov om 
tilskud til nedsættelse af okkergener gi
ver mulighed for dækning af alle udgifter 
ved gennemførelse af de foranstaltninger, 
som af miljømyndighederne ønskes fore
taget til imødegåelse af okkergener i 
vandløbene.

De to love supplerer således hinanden, 
og det fremgår af okkerloven, at miljø
ministeren efter forhandling med land
brugsministeren kan fastsætte regler om 
ydelse af støtte, herunder om samordning 
af fremgangsmåden for ansøgning om til
skud efter de to love.

Det bør iøvrigt bemærkes, at såvel til
skuddet til dræningsarbejdet som okker
tilskuddet ikke er indkomstskattepligtigt 
for modtageren.

Lovens administration 
De fleste indgrebskrævende arealer findes 
i følgende 5 jyske amtskommuner: Søn
derjylland, Ribe, Ringkøbing, Viborg og 
Nordjylland.

I forsøgsperioden skal alle ansøgninger 
om tilskud til dræningsprojekter i disse 
amter vedlægges en vurdering af, om der

kan forventes væsentlige okkerudlednin
ger ved dræningens etablering.

Hvis dette ikke er tilfældet, vil dræ
ningsarbejdet kunne igangsættes som hid
til.

Hvis derimod undersøgelser viser, at 
der kommer væsentlige okkerudledninger, 
udarbejdes der et projektforslag til be
grænsning af generne, og dette projekt 
behandles i amtskommunen, der skal be
dømme om bekæmpelsesprojektet er nød
vendigt og tilstrækkeligt til at sikre den 
vandkvalitet, der ifølge regionplanlægnin
gen ønskes opnået og fastholdt i de be
rørte vandløb.

Efter amtets behandling tager miljø
styrelsen stilling til projektet og til til
skuddets størrelse, hvorefter der kan gives 
igangsætningstilladelse til både drænings- 
projektet og til okkerbekæmpelsesprojek- 
tet.

Sideløbende med miljømyndighedernes 
behandling af et okkerbekæmpelsespro
jekt behandler Statens Jordlovsudvalg 
ansøgninger om tilskud til selve drænin
gen.

Ansøgninger om tilskud til dræning og 
vanding har normalt en relativ kort ek
speditionstid. For de projekter, hvor ok
kerbekæmpelse gennemføres, må man 
forvente nogen forsinkelse.

Landmandens stilling 
Loven fastslår, at udgifterne til forunder
søgelse, projektering, etablering og evt. 
drift af okkerbekæmpelsesforanstaltnin
ger skal betales af staten. Landmanden 
får således ingen direkte udgifter på 
grund af en eventuel okkerbekæmpelse.

De kendte metoder til at nedsætte ok
kergener er bl.a. dybdenedpløjning af 
kalk, tilsætning af kalk direkte til dræn
vandet eller vandløbet og iltning af jer
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net i forsinkelsesbassiner eller ved ud
sprøjtning på jorden. Nogle af disse for
anstaltninger kan medføre ulemper eller 
tab for landmanden, og der kan blive tale 
om udbetaling af kompensation for dette, 
ligesom det ved nogle foranstaltninger 
kan være ønskeligt at betale landmanden 
for et arbejde med tilsyn og drift af an
lægget.

På den anden side vil nogle okkerbe
kæmpelsesforanstaltninger, f.eks. dybde
kalkning, kunne give en dyrkningsmæssig 
fordel, og denne fordel vil ikke blive 
modregnet!

Det bør for en ordens skyld nævnes, 
at selv om miljøministeriet har givet ud
tryk for den opfattelse, at der ved gen
nemførelsen af miljøbeskyttelseslovens 
§ 17 ikke er tilsigtet en begrænsning i ad
gangen til at gennemføre almindelige, 
landbrugsmæssige drænings- og afvan
dingsanlæg efter vandløbslovens bestem
melser, henhører ansvar for skader som 
følge af okkerudledning fra et drænpro
jekt som hidtil under dansk rets alminde
lige regler om erstatningsansvar og er 
som sådan et domstolsanliggende.

Hovedreglen i dansk erstatningsret er 
domstolenes bedømmelse af, om en per
son i det konkrete tilfælde kan pålægges 
et erstatningsansvar. Dette forudsætter, 
at vedkommende har handlet culpøst, 
d.v.s., at handlingen kan tilregnes skade
volderen som forsætlig eller uagtsom. 
Risikoen for, at et sådant erstatningsan
svar bliver aktuelt, nedsættes ved gen
nemførelsen af et okkerbekæmpelsespro
jekt.

Lovens perspektiver på længere sigt 
Allerede i forsøgsperioden vil man søge 
at afgrænse bekæmpelsesforanstaltninger
ne inden for de 5 amter til de vandløbs

systemer, hvor en god vandkvalitet har 
særlig interesse. Kortlægningen af de ok
kerpotentielle arealer i hele landet skal 
ligeledes anvendes til at fastlægge de om
råder, hvor en eventuel fremtidig be
kæmpelse af okkergener skal iværksættes.

Den viden, der opnåes i forsøgsperio
den, skal således bruges til at finde egne
de bekæmpelsesmetoder og skabe grund
lag for en hensigtsmæssig fremtidig mere 
permanent lovgivning på området.

Brugerens nugældende ret til at gen
nemføre almindelige landbrugsmæssige 
drænings- og afvandingsanlæg efter vand
løbslovens bestemmelser og spørgsmålet 
om, hvem der skal betale for at fastholde 
en ønsket vandkvalitet i vore vandløb, 
vil indgå som væsentlige emner i frem
tidens diskussioner omkring okkerproble
matikken.

Størstedelen af de drænede arealer giver 
ikke problemer med okker.

m
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Nyt om navne

***'

Det danske Hedeselskab har foretaget nogle 
udnævnelser blandt selskabets ansatte. De 
pågældende er set fra venstre;

Distriktschef Arne Madsen, Haderslev, er 
fra 1. august udnævnt til distriktschef ved 
Hedeselskabets grundforbedringskontor i 
Odense, hvor han afløser S. Sunesen, der 
fratræder på grund af alder efter 44 års tje
neste i Hedeselskabet.

Arne Madsen, 51 år, er født i Hee i Vest
jylland. Han blev agronom i 1955 og sam
me år ansat ved Hedeselskabet i Viborg. 
Året efter blev han forflyttet til selskabets 
distriktskontor i Odense, hvor han var ansat 
til 1974. Han blev da udnævnt til filialbesty
rer i Sønderborg, og fire år efter udnævntes 
han til distriktschef i Haderslev.

Civilingeniør Morten Sass Glarbo, Slagelse, 
blev 1. juli udnævnt til distriktschef ved 
Hedeselskabets grundforbedringskontor i 
Slagelse, hvor han afløser overingeniør 
E. B. Jacobsen, som efter 42 års tjeneste 
ved selskabet fratræder på grund af alder.

M. Sass Glarbo, 37 år, er født i Frejlev 
på Lolland. Efter studentereksamen fra Ny
købing F. Katedralskole i 1964 aftjente 
han sin værnepligt samt var kontraktansat 
befalingsmand indtil 1967.

Han søgte derefter optagelse på Dan
marks tekniske Højskole og dimitteredes som 
civilingeniør i 1974. Siden da har han været 
knyttet til Hedeselskabets kontor i Slagelse,

hvor han især beskæftigede sig med miljø
tekniske, planlægnings- og anlægsopgaver 
for offentlige myndigheder.

Grundforbedringskonsulent Erik Mariager, 
Hjørring, er fra 1. september udnævnt til 
distriktsfuldmægtig og leder af Hedeselska
bets filialkontor i Hjørring, hvor han aflø
ser O. J. H. Schroll-Fleischer, som afgår på 
grund af alder efter 43 år i Hedeselskabets 
tjeneste.

E. Mariager, 46 år, er født i Hæstrup syd 
for Hjørring. Efter skolegang med realek
samen arbejdede han som praktisk land
mand en halv snes år, bl.a. som forvalter 
på større gårde.

Han søgte derefter optagelse på Landbo
højskolen, dimitteredes som agronon i 1967 
og fik derefter ansættelse ved Hedeselska
bets grundforbedringskontor i Ålborg, hvor
til han var knyttet, indtil han ved årsskiftet 
i 1980 blev ansat som konsulent ved konto
ret i Hjørring.

Besøg fra Vancouver
Hedeselskabet havde den 30. april besøg af 
Grant L. Ainscough, som er vicepræsident 
og chief-forester i MacMillan Bloedel fir
maet i Vancouver i Canada. Firmaet er det 
7. største i verden på skovdriftens og træ
industriens område.
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Nye forsøg 
med hedepleje 
ved at slå lyngen 
i uens højde
Hedeplejeforsøg fra 
Kongenshus Mindepark 1973-80 
samlet i beretning fra 
Hedeselskabet

m
m■ S

m

Klipperen har taget det første skår i en for
søgsparcel.

For at bevare hedelyngen anlagde Hedesel
skabet i april 1981 et større forsøg i Kon
genshus Mindepark, hvor lyngparceller på 
3ié ha blev slået i 4 forskellige klippehøjder 
fra 10 til 25 cm.

Til afslåningen blev brugt en snitter, som 
var stillet til rådighed af Taarup Maskin
fabrik. Redskabet eksporteres i stort tal til 
oversøiske lande, hvor det bl.a. bruges til at 
knuse stubbene i sukkerrørmarker.

På hedefladen var der ingen hindringer, 
der kunne stoppe maskinen. Gamle græs- og 
myretuer, selvsået bjergfyr og bævreasp åd 
den sig igennem uden besvær. Der blev 
klippet 4 ha om dagen.

Forsøget er en fortsættelse af andre lyng- 
plejeforsøg, som Hedeselskabet har gennem
ført i Kongenshus Mindepark i perioden 
1973-80. Herom har Hedeselskabets For
søgsvirksomhed ved konsulent J. K. Øvig 
udgivet en beretning, nr. 24.

Heri siges der, at selv om afslåning er 
den mest miljøvenlige metode til fornyelse 
af lyngtæppet, synes afbrænding at være 
den mest effektive og giver det bedste re
sultat. Og i tilgift bliver koglerne af bjerg
fyr også ildens bytte, hvorved den hyppige 
frøformering af denne træart næsten und
gås.

Gennem de sidste 100 år er hedearealerne 
gået stærkt tilbage som følge af opdyrkning. 
Heden dækkede over 1 mill, ha i 1850. Nu 
er der kun 20.000-30.000 ha tilbage.

Heden er et plantesamfund, der er domi

neret af dværgbuske, især fra lyngfamilien, 
men denne vegetation kan i nogle tilfælde 
være erstattet af bl.a. græsser og rensdyrlav. 
Desuden er jordbunden altid sandet på 
grund af udvaskning og med et morlag på 
op til 15 cm tykkelse.

For at heden kan bevares, kræves der 
imidlertid flere ydre påvirkninger i form af 
f.eks. afgnavning ved husdyr og lejligheds
vis afbrænding. Det fastholder hedestadiet 
i en naturlig udvikling, der iøvrigt går mod 
krat eller skov.

Heden har således en kulturafhængig ve
getation, der for at bevares kræver pleje, hk

Konsulent J. K. Øvig konstaterer, at bjerg
fyrfrø spirer talrigt i en afslået forsøgspar
cel. I en afbrændt ved siden af var der 
ingen bjergfyr.
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Hedeselskabet 
drænede på 
Næsgaard 
Agerbrugsskole
Dræning med gravede grøfter 
foretrukket frem for den 
gravefri dræning

Hedeselskabets store kædegraver til ned
lægning af drænrør var sidst i april i 
arbejde på Næsgaard Agerbrugsskole på 
Nordfalster.

På det indvundne areal i noret ved 
Grønsund blev der drænet 35 ha i løbet 
af en halv snes dage. Der blev lagt 23 km 
korrugerede plastrør på et underlag af 
fibertex og pakket med savsmuld.

Pakningen af ledningerne havde to for
mål: at lette vandindtrængningen i rørene 
samt hindre sand i at trænge ind og blo
kere afstrømningen.

Forud for dræningen havde Hedesel
skabets Forsøgsvirksomhed foretaget en 
omfattende jordbundsundersøgelse.

Arealet har i en årrække trængt til om
dræning, og det fugtige vejr i fjor gav 
anledning til den endelige beslutning, 
idet forpagter Kaj Klitgaard måtte se fro
dige afgrøder i form af majs, byg og suk
kerroer blive stående på de oversvømme
de marker. Afgrøderne havde en værdi 
af 175.000 kr.

Når dræn nedlagt med kædegraver blev 
foretrukket i stedet for gravefri dræning, 
som ellers i større udstrækning bliver be
nyttet på Lolland-Falster, skyldes det, at 
der er gjort uheldige erfaringer med gra

vefri dræning på visse typer af lavbunds- 
jorde.

Det gælder især på jorder med tørve- 
eller dyndlag, ofte begge dele, som hin
drer vandet i at trænge frem til drænled
ningerne. Ved kædegravning brydes disse 
lag og blandes med muld og sand, hvor
ved vandets vej til ledningerne lettes.

*

Ledelsen på Næsgaard indså tidligt be
tydningen af at dræne. I 1853 udførtes 
den første systematiske dræning i Dan
mark, og samme år blev der drænet på 
Næsgaard. Desværre var rørene for små, 
og afstanden mellem ledningerne for stor, 
til at virkningen blev tilfredsstillende.

Ved samme tid blev en stor landvin-

Jordprøver udtages på Ny Kirstineberg.

U
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Hedeselskabets store drængrav er på Næsgård. Majsmarken blev ikke høstet i fjor på grund 
af oversvømmelse.

dingsplan gennemført, inddæmningen af 
Grønsand Nor, idet noret i 1854 blev 
adskilt fra Grønsund ved en „1100 alen“ 
lang dæmning, hvorved 85 ha kunne ind
vindes og et lignende engareal beskyttes 
mod højvande. - Erfaringer blev gjort 
med forskellige pumpeanlæg, indtil en 
tilfredsstillende løsning kom i stand ved 
opførelsen af en el-drevet pumpestation i 
1929-30.

Inddæmningen øgede Næsgaards tillig
gende til 300 ha, hvoraf omkring halvde
len ligger V2-I meter under dagligt van
de.

Et vigtigt afsnit i skolens jordbrugs
drift var store dræningsarbejder i årene 
1929-38 efter forudgående projektering 
af Hedeselskabet, og dertil kom kalk
trangsundersøgelser. Virkningen på af
grøderne „var næsten overvældende stor“, 
skriver dr. phil. Fridlev Skrubbeltrang i 
bogen Det Classenske Fideicommis gen
nem 150 år,

*

I 1792 døde generalmajor Johan Frede
rik Classen. Han efterlod sig en stor for
mue, som han havde testamenteret til 
samfundsnyttigt øjemed. Megen vægt var 
lagt på, at der på en af hans gårde skulle 
oprettes en agerbrugsskole, hvor unge 
landmænd kunne dygtiggøres. - Sammen 
med Næsgaard er flere store landbrug og 
godgørende institutioner samlet i Det 
Classenske Fideicommis.

Skolen blev opført i 1799 i det smuk
ke landskab øst for Stubbekøbing. I de 
første år fungerede skolen som forsøgs
gård, og først i 1849 begyndte den egent
lige landbrugsundervisning. Skolen gen
nemfører i dag 2 kursus, et årskursus og 
et 2-årigt kursus.

Næsgaards landbrug blev indtil for få 
år siden drevet i forbindelse med skolen, 
men driften er nu overtaget af forpagter 
Kaj Klitgaard. Jordbruget omfatter 396 
ha, og blandt produktionsbygningerne 
findes en moderne kvægstald med en stor 
malkekvægsbesætning, som i 1972 kom
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De betragter dræningsarbejdet. Fra venstre distriktschef Lars Rasmussen, Nykøbing F 
baron P. C. Bertouch-Lehn, Lungholm, skovrider J. Rolsted, Næsgård, forpagter K. Klit- 
gaard, Næsgård, og konsulent Sv. Aa. Andersen, Hedeselskabet, Viborg.

til at danne grundlag for et af verdens 
mest omfattende krydsningsforsøg med 
malkeracer.

Skolen kan i forbindelse med under
visningen gøre brug af gårdens drift, 
f.eks. dens regnskaber.

*

I forbindelse med dræningen på Næsgård 
i foråret foretog Hedeselskabets Forsøgs
virksomhed en undersøgelse af et areal 
på godset Ny Kirstineberg ved Nykøbing 
F. Ejeren ønskede at få fastslået, hvilken 
dræningsmetode der kunne anvendes på 
arealet. Undersøgelsen viste, at jorden 
havde en sådan struktur, at der ved an
vendelse af gravefri dræning kunne for
ventes en god virkning.

På godset Lidsø ved Rødby blev der 
efter anmodning foretaget en orienteren
de undersøgelse af et drænsystem, der er 
nedlagt med den gravefri metode. Her

har den gravefri dræning ikke virket 
efter hensigten. Forklaringen herpå er de 
særlige jordbundsforhold, der findes i 
dette område. hk

A/S Jydsk Landvinding 
bevilger 34.000 kr. til 
film, læ og veje
Bestyrelsen for A/S Jydsk Landvinding imø
dekom ved et møde den 1. april nogle an
søgninger om økonomisk bistand:

Det meddeltes landvindingslagene, at der 
til etablering af småplantninger i den af
vandede Skjernådal var bevilget 10.000 kr.

Landbrugets Informationskontor og 
Landskontoret for Planteavl fik tilsagn om 
et bidrag på 20.000 kr. til fremstilling af en 
undervisningsfilm om lævirkning.

Kongenshus Mindepark fik bevilget 4000 
kr. til vedligeholdelse af mindeparkens veje, 
som har en samlet længde af 10 km.
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200 år siden 
jordfællesskab 
blev ophævet
Det er sjældent, at en lovgivning (jord
fællesskabets ophævelse) sætter så tyde
lige spor så længe efter, skriver land
brugsminister Bjørn Westh i forordet til 
et lille skrift, som Landbrugsministeriet 
og Matrikeldirektoratet har udgivet i an
ledning af, at det den 23. april var 200 
år siden, at jordfællesskabet blev ophæ
vet, og udskiftningen sat i system.

Universitetslektor, mag. art. Claus 
Bjørn skriver om „forordningen" og dens 
plads i dansk landbrugs historie og slut
ter med følgende betragtninger:

Det gav den gang og det har siden givet 
dansk landbrug et forspring fremfor en 
række andre landbrugslande i Europa, hvor 
udskiftning og jordfordeling først senere 
skulle gennemføres eller hvor det stadig den 
dag idag er en vanskelig, kostbar og indvik
let proces, der må gennemgås samtidig med 
at landbrugernes almindelige vilkår forrin
ges i forhold til den øvrige befolkning.

Man kan så godt trække Grundtvig, Kold 
og højskolen ind igen, for naturligvis betød 
dette oplysningsarbejde en yderligere styr
kelse af de ressourcer, der kunne trækkes 
på, da udfordringen meldte sig. Men man 
kan være fristet til at gå så vidt som at på
stå, at også højskolen er et produkt af ud
skiftningsforordningen af 23. april 1781, at 
den ihvertfald har den som en afgørende 
forudsætning for at blive andet og mere 
end en digters idé.

Matrikeldirektør Peter Jakobsen har kaldt 
sit indlæg Betragtninger over dansk land
brugs udvikling siden 1781 og nævner 
heri, at der i dagens Danmark er behov 
for en ny runde med jordfordeling:

Den landbrugsstruktur vi bør stile imod, 
skal fortsat være præget af brug af varie
rende størrelse, hvor hovedparten er baseret 
på en families arbejde. Selv i denne situa
tion vil der givetvis ligge en ikke ubetydelig 
produktivitetsreserve gemt i en delvis nyar- 
rondering af Danmarks landbrugsjord. En 
bedre struktur vil skabe en bedre baggrund 
for en effektiv udnyttelse af alle produk
tionsressourcer forbundet med jordbrugs
produktionen, herunder samfundets investe
ringer i infrastruktur, i forbedring af dyrk
ningsbetingelserne (dræning, vanding og læ
hegn m.v.) samt for landbrugets investerin
ger i bygninger. Forbedringen af arronde- 
ringen vil imidlertid blive en langvarig pro
ces, så det gælder om at komme igang.

Et nyoprettet landmålerkorps lagde i 
praksis linjerne for den nye landbrugs
struktur. For også at markere 200-året 
har deres faglige efterkommere, landin
spektørerne, udgivet et meget læseværdigt 
særhæfte af tidsskriftet Landinspektøren 
med undertitlen Udskiftningsforordnin
gen 200 år.
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Merudbytte 
ved brug af godt 
plantemateriale 
i skovbruget
Forsøg viser, at på 1 ha kan det 
dreje sig om 62.000 kr.

Træer inden for samme art kan udvikle 
sig højst forskelligt. Det kan de i æstetisk 
henseende, og hvis der anlægges en øko
nomisk betragtning, kan driftsresultatet 
fra 2 bevoksninger også være højst for
skellige.

Deltagere i Hedeselskabets årsmøde 
fik den sidste betragtningsmåde anskue- 
liggjort, da de den 19. maj besøgte plan-« 
tagen C. E. Flensborg nord for Viborg, 
som også er sæde for Hedeselskabets 
Skovtræforædling, og hvis leder, skovri
der K. Brandt, bl.a. fortalte om et af
komsforsøg i nobilis, en vigtig pynte
grøntsleverandør i skovbruget.

K. Brandt tog sit udgangspunkt i plan
teproduktionens første led, koglen:

1 hl rummer ca. 120 kogler.
1 hl kogler giver ca. 3 kg frø.
1 kg frø giver ca. 4800 planter.
1 kogle giver ca. 25 gram frø, som giver 
120 planter til en værdi af 216 kr.

Omtalt blev derefter et forsøg med afkom 
af almindelige danske bevoksninger samt 
udvalgte enkelttræer af nobilis plantet i 
foråret 1969 i et samarbejde mellem 
Statsskovenes Planteavlsstation og Hede
selskabets Skovfrøcentral. Forsøgene er 
anlagt i Plantagen C. E. Flensborg.

Her blev i 1980 foretaget klipning af

alt brugbart grønt under 4. øverste gren
krans. Det blev omhyggeligt vejet, men 
ikke sorteret efter kvalitet.

I hvert forsøg blev afprøvet 100 plan
ter.

Udbyttet fra de 3 bedste var 1233 kg 
eller 408 kg i gennemsnit.

Udbyttet fra de 3 dårligste var i alt 
218 kg eller lige ved 73 kg i gennemsnit.

Grøntkvaliteten var præget af frost
skader i 1980, og partiet blev solgt til en 
tysk opkøber for 4 kr./kg.

- Vender vi tilbage til de 120 planter, 
som var resultatet af 1 veludviklet kogle, 
sagde skovrider Brandt, ville det klippe
de grønt fra dem have hjembragt 1960 
kr., hvis de havde udviklet sig som plan-

Skovarbejder Erik Christensen laver stiklin
ger af udvalgte rødgrankloner i væksthuset 
i Plantagen C. E. Flensborg, Hedeselskabets 
Skovfrøcentral.

1
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terne i de 3 bedste forsøg. Derimod ville 
indtægten fra 120 planter, som svarede 
til dem i de 3 dårligste forsøg, kun være 
352 kr.

Omregnes de nævnte forsøgsresultater 
til udbytter pr. ha, bliver summerne hen
holdsvis 75.592 kr. og 13.037 kr./ha 
brutto for 1. klipning!

De to tal, hvoraf pyntegrøntsproducen
ten så afgjort vil foretrække det første på 
godt 75.000 kr., understreger med stor 
tydelighed, at skovtræforædling kan in
debære betydelige merudbytter - også i 
løbet af en relativ kort årrække. hk

Frøplantage nr. 623, Abies nobilis. Skov
rider K. Brandt betragter en podning af ud
valgt nobilis med en veludviklet kogle.

■ *
;

Nye navne i Kongenshus 
Mindepark
Bestyrelsen for Kongenshus Mindepark ved
tog på sit møde den 9. juni at forhøje billet
priserne på grund af de stigende udgifter. 
Herefter skal der for en personbil betales 
10 kr. og for en rutebil 25 kr. uanset pas
sagertallet.

Det blev godkendt, at følgende navne 
skal indhugges i Mindedalen:
Mødepladsen:

Forfatteren Salomon Frifelt, Ølgod (1889- 
1973), som var en skildrer af Hedebondens
liv.
Mindedalen, Hjørring amt:

Mathilde Marie og Christen Eskildsen 
Veien, Tversted.
Ringkøbing amt:

Ellen Kirstine og Troels Marinus Troel- 
sen, Arnborg.

Ane Petrea og Anders Brodersen Møller, 
Skarrild.
Viborg amt:

Marie Kjerstine og Søren Frederiksen, 
Ravnstrup.

Rasmine Elisabeth og Hans Peter Han
sen, Ravnstrup.

Lyngen skal plejes
For at bevare hedens oprindelige præg er 
det nødvendigt at pleje lyngen. I den anled
ning er 22 ha lynghede i Kongenshus Min
depark udlagt til forsøg med afhugning af 
lyngen i forskellig højde.

De allerede indvundne erfaringer peger 
mod, at Mindeparkens areal måske burde 
inddeles i 15 parceller, hvoraf en hvert år 
skulle have lyngen slået. Til det er der fun
det en velegnet maskine.

Bævreaspen breder sig i Mindeparken og 
navnlig efter afslåning. Vil man den til livs, 
er der næppe anden udvej end sprøjtning.

362 sider om græs
Firmaet L. Dæhnfeldt i Odense har ved 
konsulent Martin Petersen udsendt en diger 
publikation på 362 A4 sider med 100 fotos 
om græsplæner - herunder også idrætsba
ner. Pris 95 kr.

Det er en utrolig mængde viden, der er 
nedfældet i bogen, og firmaet meddeler, at 
det skal modvirke, at manglende kendskab 
til græsarterne skal koste dyrkerne penge, 
ærgrelser og tid.
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Seks ansøgere 
har modtaget 
legatportioner

Hedeselskabets bestyrelse vedtog på sit mø
de den 18. maj at uddele seks legatportio
ner. Deraf var fem af E. M. Dalgas’ Minde
legat og en af Edvard og Ane Agerholms 
Legat.

Legaterne uddeles som påskønnelse for 
planlagt eller udført indsats vedrørende 
plantning eller i forbindelse med jordfor
bedring.

Modtagerne af Dalgas’ Mindelegat, og 
motiveringen for tildelingen, er følgende:

Landvindingslaugene i Skjernå-engene har 
ved formanden, gårdejer Hans Jessen, Vo- 
strup fået tildelt et legat, som skal bruges 
til at rejse småplantninger i ådalen.

I den nylig udkomne bog Skjernådalen 
nævnes, at der i området ligger mange area
ler fra 1-3 ha, som uden videre kan be
plantes. Til en begyndelse drejer det sig om 
20 ha, men mange flere vil komme til.

Else og Henrik Sørensen, Gredstedbro, har 
fået legatet som hjælp til at bevare et ege
krat på deres ejendom. Det er en rest af 
bronzealderens store egeskove i Jernved 
sogn.

I mange år er der blevet værnet om krat
tet med det formål at genskabe den oprin
delige egeskov. Men nu kniber det med ar
bejdskraften. For at sikre området er det 
overgået til et familie-ApS.

Kristine og Frederik Knudsen, Ølstrup, 
købte i 1936 28 ha hede og 2 ha eng og 
opførte stuehus og produktionsbygninger til 
høns, grise, 12 malkekøer og opdræt.

En halv snes år senere blev der købt 
yderligere 17 ha hede og 5 ha mose. Byg
ningerne blev derefter i årenes løb udvidet

og kan rumme 300 grise, 20 søer, 40 ung
kreaturer og 28 malkekøer.

Den opdyrkede hede er nu omgivet af 
flere kilometer læhegn, og der er anlagt en 
lille skov og en stor have.

Stud. scient. Bodil Mangård, Stenbogård 
ved Herning, har udført et bemærkelsesvær
digt arbejde ved nyplantning og vedlige
holdelse af læhegn og småskov på et areal, 
hvor der i mange år er foretaget gravning 
efter brunkul og grus.

Det giver vanskelige kår for træernes 
vækst, men ved stensamling, muldtilførsel, 
vanding og gødskning er det lykkedes at 
videreføre de tidligere ejeres arbejde mod 
målet: at få rejst skov og læ for vinden.

Skoleinspektør Aksel Høj og hustru Eva, 
Nimtofte, tilplantede i årene 1966-73 et 
uproduktivt jordstykke på 13 ha i Stenvad, 
så det i dag fremtræder som en smuk plan
tage.

Med det formål at bygge videre på erfa
ringerne fra Stenvad købte ægteparret i 1973 
9 ha uproduktiv landbrugsjord i Nimtofte. 
Det er nu tilplantet med nåletræer omgivet 
af et bælte af løvtræer og buske af gammel 
dansk oprindelse i den hensigt at skabe et 
skovhistorisk moment. Der er tinglyst freds
skov på plantagerne.

Grethe og Bertel H. Jensen, Troldhede ved 
Videbæk, har fået Edvard og Ane Ager
holms Legat.

I 1977 købte og delvis opdyrkede de 45 
ha hede og mose, og legatportionen gives 
som hjælp til at plante 2-3 km læhegn, som 
skal beskytte de kultiverede marker mod 
vinderosion. hk

Tildelt fornem medalje
Chefkonsulent Johs. Olesen, Viby, har for 
sin indsats for dansk landbrug fået overrakt 
Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs 
største medalje, som blev præget i 1769.

Hedeselskabet har et nært samarbejde 
med Johs. Olesen i Forsknings- og Forsøgs
udvalget.
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Bogen om
Skjernådalens
afvanding
Skjernådalen hedder en bog, som nylig er 
udkommet og skildrer ådalens historie og 
dens afvanding.

Tre fra Hedeselskabet har skrevet artik
ler i bogen. Direktør K. Sandahl Skov skri
ver om indvinding af landbrugsjord. Afde
lingschef N. Venov skildrer ådalens afvan
dingsprojekter, og konsulent S. P. Sørensen 
beretter om jordbundsundersøgelser forud 
for afvandingen.

Udgivere af bogen er Landvindingslagene 
i Skjernådalen og Skjern-Tarm-egnens 
Landboforening, hvis 125 års jubilæum 
faldt sammen med bogens udgivelse.

Mange forskellige - omkring 25 - har 
ydet bidrag til bogen, og da hver fugl som 
bekendt synger med sit næb, har fortællin
gen om ådalens afvanding fået mange fa
cetter af uens tilslibning, men den er allige
vel en helhed, der læses med usvækket in
teresse.

*
Planteavlskonsulent Kr. Ravn, Skjern, giver 
i sin artikel en økonomisk vurdering af lods
ejernes udbytte i engene før og efter afvan
dingen. Nettoudbyttet ved høbjergning an
slås til 500 kr./ha. Under de 12 års dyrk
ning efter afvandingen er der i gennemsnit 
høstet 45 hkg kerne/ha eller en stigning i 
indtægten på 350 pct.

„Skal man forsøge at vurdere samfundets

udbytte eller resultat af dets investering i 
projektet“, skriver Kr. Ravn, „kan det vel 
gøres ud fra lodsejernes indkomstbeskat
ning i dyrkningsårene.

Har beskatningen i gennemsnit været 50 
pct., bliver beløbet halvdelen af nettoudbyt
tet pr. ha eller 1125 kr. og på alle 4000 ha 
i alt 4,5 mill. kr. pr. år. Ganges det med 
alle 12 dyrkningsår fremkommer der et be
løb på 54 mill, kr., som kan sammenholdes 
med de ca. 21 mill, kr., staten, amtet og de 
to kommuner ydede i tilskud.

Vurderet efter almindelig sund fornuft 
har denne investering været særdeles god og 
må være en af de bedste, det offentlige har 
gjort i mange år.

Dertil skal også bemærkes, at investerin
gens resultat har haft en positiv indflydelse 
på landbrugets følgeindustri og forsynings
virksomhed i de to kommuner ..."

*
Det er allerede godtgjort, at bogen har ak
tuel værdi. Da landbrugsminister Bjørn 
Westh for nogen tid siden i Folketinget fik 
stillet spørgsmål om resultatet af 12 års 
dyrkning i Skjernådalen, blev der fra Land
brugsministeriet rettet henvendelse til kon
sulent Kr. Ravn om at fremkomme med 
oplysninger. Det gjorde han ved at sende 
bogen til landbrugsministeren, som senere 
uddybede emnet gennem en telefonsamtale 
med konsulenten i Skjern.

Ellen Margrethe Christiansen, Stauning, 
har tilført bogen en række illustrationer fra 
enge og bagland, som læserne kan nikke 
anerkendende til, og Gullanders Bogtryk
keri i Skjern har i sidste fase sikret værket 
en smuk grafisk udførelse. hk
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Popler som et 
supplement 
i træartsvalget
Redegørelse for 
Hedeselskabets forsøg med 
poppeldyrkning

Af forstfuldmægtig
Per Hartmann, Hedeselskabet

Poppelplantninger i vore skove er med 
enkelte undtagelser næsten ophørt for 
mellem 10 og 20 år siden, og træarten 
har for nærværende ingen betydning i det 
danske skovbrug. Hyppigst blev der plan
tet hybridasp, sjældnere Populus x cana
densis, der hos os har nået nordgrænsen 
for dyrkning med deraf følgende usikre 
resultater.

I løbet af det sidste års tid er der imid
lertid udgivet 2 publikationer, der måske 
påny kan vække interessen for poppel
dyrkning: Poplars and Willows in wood 
production and land use, FAO 1980,

Bogen er på 360 sider med et utal af 
illustrationer i såvel farve som sort/hvid. 
Bogens kapitler er skrevet af førende 
eksperter på området og former sig som 
en grundig gennemgang af alle poppel- 
og piledyrkningens aspekter.

Hovedvægten i bogen er lagt på pop
peldyrkningen, men selv om der selvføl
gelig kan uddrages en mængde generelle 
informationer, henvender bogen sig i før
ste række til poppeldyrkere under syd
ligere himmelstrøg.

Dyrkning af poppel i Danmark

Anderledes med den næste bog: Dyrk
ning af Poppel - baggrund, indenlandske 
og udenlandske erfaringer samt fremtids
muligheder i Danmark. Andreas E. Berg- 
stedt, Statens forstlige Forsøgsvæsen, 
1981.

Som det fremgår af undertitlen, er 
denne bog skrevet med hovedvægten lagt 
på danske forhold. Bogen er på 106 si
der, let tilgængelig, velskrevet og med 
sagligt udtømmende indhold. Bogens ka
pitler omhandler:

Poplernes biologi (botanisk oversigt, 
krav til voksestedet, formering, sygdom
me og skader). Veddets egenskaber og 
anvendelse. Poppeldyrkning (forædling, 
generelle dyrkningsforhold, produktions
evne).

Uden at komme nærmere ind på en 
beskrivelse af indholdet, specielt inter
esserede henvises til at købe bogen for
medelst 30 kr. + moms, kan det være 
på sin plads med en kort botanisk rede
gørelse for de relevante popler.

Poppelslægten inddeles normalt i 5 
sektioner, hvoraf kun de 3 har skovbrugs
mæssig interesse for vore breddegrader. 
I det følgende er de 3 sektioner med til
hørende eksempler på poppelarter nævnt. 
De med * markerede arter/kloner sælges 
af Hedeselskabets planteskoler.

Sektionen Leuce underinddeles i aspe og 
hvidpopler:

Aspe:
P. tremula
P. tremuloides 

Hvidpopler:
*P. alba 
*P. canescens 

Krydsninger:
*P. tremula x tre
muloides

Bævreasp (Europa) 
Bævreasp (N. Amerika)

Sølvpoppel 
G råpoppel

Hybridasp

72



Sektionen Aegeiros (sortpopler)
P. nigra (Europa)
P. deltoides (N. Amerika)

Krydsninger:
P. nigra x deltoides P. canadensis

Den sidste krydsning er den vigtigste af 
poppelhybriderne og kendt siden 1700- 
tallet. Af kloner heraf kan nævnes *Ro- 
busta, *Bachelieri og Sorotina (landevejs
poppel).

Sektionen Tacamahaca (balsampopler)
*P. trichocarpa 
P. balsamifera 

*P, candicans

P. laurifolia 
P. maximovviczii

(N. Amerika)
(N. Amerika) 
„Ontarisk poppel“ 
(N. Amerika) 
(Asien)
(Asien)

Træer af arten P. trichocarpa med nord
lig herkomst henføres ofte til en særlig 
varietet *P. trichocarpa var hastata. Af 
P. trichocarpa kloner kan nævnes T 3 og

MB (= MP). - Krydsninger: P. maximo- 
wiczii x P. trichocarpa. - Af kloner her
af kan nævnes Androscoggin og O.P. 42.

I A. E. Bergstedts bog er omtalt 3 
poppel-plantninger/forsøg i de af Hede
selskabet administrerede plantager.

Krabbesholm Skov v. Skive 

(Viborg Plantagedistrikt)

Poplerne er plantet på foranledning af 
skovrider S. A. Christensen, Hedeselska
bet. 7 træer af balsampoppel - hybriden 
O.P. 42 (P. maximowiczii x P. trichocar
pa) er fulgt med diameter- og højdemå
linger siden 1966. Foråret 1981, ved al
deren 22 år, blev gennemsnitsdiameteren 
målt til 39,1 cm ved en gennemsnitshøjde 
på 29,7 m. Tallene må tages som udtryk 
for den produktion, der under gunstige 
betingelser kan opnås med en velegnet 
klon.

Munklinde. Plantning af OP 42 fra 1979. Planteafstand 3X3 meter. Forku!tur velegnet til 
underplantning med nåletræer.
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Branths Plantage, Hammer bakker 
(Vendsyssel Plantagedistrikt)

Poppelforsøg anlagt 1970 i et samarbejde 
mellem Hedeselskabet og Institut fur 
scnellwachsende Baumarten, Hann. Mun
den.

I selve forsøget indgår 25 kloner. Hver 
klon er repræsenteret 3 gange å 9 planter 
plantet på 3 X 3 meter. Uden for det 
egentlige forsøg er 10 kloner repræsen
teret ved hver 5 planter. De 25 kloner 
udgøres af 6 kloner tilhørende Leuce sek-

Tabel 1
Poppel forsøg i Branth's Plantage,

Hammer Bakker. 10 år

Klon Art
Højde
meter

%
af 
gns.

Briihl 1 (P. trichocarpa) 11.9 109
2 ( - ) 11,5 105
3 ( - ) 11,0 101
4 ( - ) 10,1 93
5 ( - ) 10,5 96
6 ( - ) 10,2 93
7 ( - ) 11.1 101

- 8 ( - ) 11,8 108
Muhle Larsen ( - ) 13.2 121 -
Weser 4 ( - ) 12,2 111
Androscoggin (max. x t r l c h , ) 11.7 107
Oxford (max. x "Certin:') 11,6 106
Rochester (max. x nigra) 11,2 102
120/66 (P. maximowiczii) 11,9 109
121/66 ( - ) 10,4 95
124/66 ( - ) 11.7 107
Astria (tr. x tr.triploid) 12,1 110
Tatenberg (P.canescens) 8,1 74 *
Ingolstadt 3333 ( - ) 8,2 75
Altenhof 2 ( - ) 11.2 104
Prisdorf 6 ( - ) oo 108
Prisdorf 11 ( - ) 12,1 111
Harff (p. x canadensis) 9,8 90
Lons ( - ) 8,7 80
Flachslanden ( - ) 9,1 83

tionen, 3 fra Aegeiros sektionen, 14 fra 
Tacamahaca sektionen og 2 krydsninger 
mellem Aegeiros og Tacamahaca sektio
nerne. Forsøget er det vigtigste nyere 
danske forsøg til sammenligning af klo
ner.

Målingen af forsøget er overladt til 
Statens forstlige Forsøgsvæsen. Det skal 
bemærkes, at lokaliteten ikke er optimal 
for popler. Resultatet af højdemålingen 
ved alderen 10 år ses af tabel 1.

Den bedst voksende sort er Muhle Lar
sen (P. trichocarpa), men iøvrigt er der 
en betydelig spredning også blandt de 
enkelte kloner inden for samme art.

Foruden klonernes vækstkraft er form 
og grenebygning afgørende for det øko
nomiske udbytte. Astria (triploid hybrid
asp) er her klart bedste klon, mens andre 
kloner er slet formede.

A/S Jydsk Landvinding v. Munklinde 

(Silkeborg Plantagedistrikt)

Poppelforsøg på sandet og tør jordbund. 
Forsøget er anlagt 1974 i 2 blokke med 
hver 6 poppelsorter udvalgt med henblik 
på opnåelsen af størst mulig vedproduk
tion. Planterne er sat på 3 X 3 meter 
med i alt ca. 250 stk. af hver sort.

Oprindeligt var det meningen kun at 
renholde forsøgets ene blok, men efter 3 
vækstsæsoner var planteafgangen i de 
urensede parceller så stor, at renholdelse 
blev nødvendig. I den blok, der er ren
holdt fra forsøgets start, har planteafgan
gen været ubetydelig. Resultatet af højde
måling ved alderen 6 år ses af tabel 2.

Halvdelen af alle parceller blev i for
året 1979 gødsket med NPK-gødning 
(23-3-7 m. Mg, Cu, B). Visuelt har virk
ningen heraf været meget stor, men hvor
vidt gødskningen afspejler sig i mertil- 
vækst må de kommende resultater vise.
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Munklinde. I midten OP 42. Til venstre hybridasp og til højre T 2. Sommer 1981.

Tabel 2:
Renset Urenset
parcel parcel

P. tremula x tremuloides 2,6 m 1,8 m
P. canadensis Bachelieri 2,7 m 1,6 m
P. trichocarpa Hastata 2,0 m 1,6 m
P. trichocarpa T 3 3,0 m 2,1 m
P. trichocarpa MP 3,0 m 1,9 m
P. max. x trich. OP 42 4,1 m 2,3 m

Af speciel interesse for hedeskovbruget 
bør foruden dyrkning i renbestand næv
nes blandingsbevoksninger med nåle
træer.

Af eksempler nævner A. E. Bergstedt 
bl.a. bevoksninger med poppel og rød
gran. På grund af poplernes hurtige høj
devækst vil en sådan bevoksning hurtigt 
antage karakter af rødgrandyrkning un
der poppelskærm.

Ønskes poplerne fjernet, så snart de er 
hugstmodne, bør indblanding ske række
vis af hensyn til fældeskader. Af hensyn 
til risiko for stormfald bør nok ikke alle 
popler fjernes.

Fra Danmark kendes eksempler på 
selvsåning af aim. ædelgran i poppelbe
voksninger. Det tyder på, at popler er 
velegnede som hjælpetræer ved dyrkning 
af Abies-arter. Kulturstarten kan for 
disse arter være svær og ofte afhængig af 
renholdelse nogle år, hvilket også vil 
hjælpe poplerne.

Afslutningsvis kan citeres slutafsnittet 
i A. E. Bergstedts bog:

Det er forfatterens overbevisning, at 
der i Danmark findes lokaliteter, hvor 
dyrkning af poppel vil være fordelagtig, 
idet poplerne med deres korte omdrifts
tid og muligheden for billige kulturanlæg 
repræsenterer en investeringsform, der er 
væsentligt anderledes end dyrkning af de 
sædvanlige træarter.

Men man skal næppe vente at se pop
lerne dække store arealer i landets skove. 
Brugen af popler i skovbruget skal ikke 
ses som en erstatning for dyrkning af an
dre træarter, men snarere som et supple
ment, der under visse betingelser kan 
inddrages i træartsvalget.

Der er fordelt mange ha jord
Jordfordelingssekretariatet har udsendt sin 
årsberetning, der slutter med udgangen af 
1980. Desuden er medtaget en oversigt over 
afsagte kendelser i tidsrummet 1950-80.

I det forløbne år er der afsagt foreløbige 
kendelser vedrørende jordfordelingsplaner 
omfattende 2285 ha og med 556 deltagende 
ejendomme. Tilsvarende tal for de forløbne 
30 år er 73.686 ha og 20.816 ejendomme.

Endelige kendelser har i beretningsåret 
berørt 2439 ha og 562 ejendomme. I de 
sidste 30 år er tallene henholdsvis 66.757 
ha og 19.583 ejendomme.

Omsætningen af kontante vederlag var i 
perioden 1950-80 lige ved 173 mill. kr.
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I fjor blev der sat 
2,9 millioner 
planter i de 
kollektive hegn

tilskud til 706.642 planter, som er fordelt 
til 1264 modtagere. Af planterne var 
525,755 løvtræer, resten nåletræer.

Købmand Sven Hansen og hustru Ina 
Hansens Fond i Sorø har for 8. gang 
betænkt læplantningen med 50.000 kr., 
og Hoven Mergelselskab under opløsning 
har stiftet et læplantningslegat på 50.000 
kr., som skal bruges i området over en 
10-års periode.

Folketinget har med stort flertal be
sluttet at forlænge den nuværende læ
plantningslov til 1986 med ønske om, at 
arbejdet skal fortsætte med plantning af 
800-1200 km kollektive hegn om året.

Nr. Snede kommune har som den før
ste brugt beskæftigelsespenge til udtyn
ding af læhegn, og flere kommuner vil gå 
i dens spor. Vi vil henstille til laugene, 
sagde formanden, at man taler med en 
læplantningskonsulent om udtyndingen 
og ikke lader hvem som helst stå for det, 
da man i så fald hurtigt kan ødelægge 
mere, end man gavner.

Der synes at være faldet ro over elme
sygen, og formanden mente, at de mange 
penge, der var anvendt til brochurer om 
den, kunne have været brugt til noget 
bedre, f.eks. til at plante træer.

Holger Vesterager anførte, at læplant
ningen stod i fare for at stagnere på 
grund af den økonomiske krise, landbru
get befinder sig i. Han nævnte, at mens 
landbrugets renteudgifter i 1974 var 30 
pct. af indtjeningen af gældfri ejendom, 
var de i 1980 steget til 78 pct., en udvik
ling, som erhvervet ikke fortsat kan bære.

Læplantningschef C hr. Als, Hedesel
skabet, forelagde regnskabet, som slutte
de med en beholdning på næsten 15.000 
kr., et beløb, som siden regnskabsafslut
ningen på nær 3000 kr. er blevet fordelt 
mellem en række regioner.

Fællesudvalget for Læplantning 
samlede 270 deltagere til 
årsmødet i Løgumkloster

I den kollektive læplantning er der i ef
teråret 1980 og foråret 1981 plantet 870 
km læhegn fordelt på 26 laug mod 1027 
km i den foregående sæson, og det er en 
tilbagegang på ca. 15 pct., sagde forman
den for Fællesudvalget for Læplantning, 
gårdejer Holger Vesterager, Grindsted, 
ved årsmødet den 26. maj i Løgumklo
ster. Mødet samlede 270 deltagere.

Omsætningen ved den kollektive plant
ning var i 1980 14,7 mill. kr. eller 5 pct. 
mindre end året forud. I sæsonen 1980- 
81 er der i de kollektive hegn plantet 2,9 
mill, planter.

Plantningsforeningerne har i 1980 ydet

Det 40 år gamle løvtræhegn, plantet af 
Fromsejer.

76



Nyvalgt som revisor i stedet for kon
sulent J. J. Jacobsen, Grindsted, blev 
konsulent G. Bank Jørgensen, Give.

Krøiers legat blev i år tildelt Bodil og 
Aage Jensen, Vejen, for læplantning og 
godt landmandsskab.

Mødet blev ledet af formanden for re
gion Vendsyssel, gårdejer Erik Nielsen, 
Brønderslev, og borgmester Hans Jessen 
Hansen bød forsamlingen velkommen til 
Løgumkloster.

*

Som indledning til den følgende ekskur
sion fortalte forstander Lorens Hansen, 
Højer, om marsklandet og det fremskud
te dige.

Formanden for region Sønderjylland, 
gårdejer Tage Hansen, Døstrup, gav et 
rids af plantningsarbejdet i Sønderjylland 
siden Genforeningen i 1920 og nævnte 
den store indsats, som skovrider ved 
Hedeselskabet, Kr. Fromsejer, havde 
øvet i landsdelen. - Senere på dagen så 
mødedeltagerne et 40 år gammelt 3-ræk- 
ket løvtræhegn - formentlig det ældste i 
Danmark ~ plantet af Fromsejer. Der 
plantes nu i Sønderjylland 50-70 km kol
lektivt hegn om året, men arbejdet har 
været hæmmet af dårlig jordfordeling.

Tidligere afdelingschef ved Hedesel
skabet, skovrider B. Steenstrup, Viborg, 
deltog for 50. gang i årsmødet og kom
plimenterede den nye organisation for 
dens arbejde og evne til at skabe inter
esse om læplantningen.

For at hindre sprøjteskader i læheg
nene opfordrede Chr. Als laugene til at 
søge erstatning hos skadevolderne.

Landskonsulent Frode Olesen sagde, 
at det ville gavne vildt og miljø, hvis der 
bliver en bundvegetation i læhegnene, 
når de er groet til.

Overjagtkonsulent Egon Sørensen tak-

1

Modtagerne af Krøiers Legat, Bodil og Aage 
Jensen, Vejen (t.h.), sammen med forman
den Holger Vesterager.

kede på naturforvaltningens vegne for 
forståelsen for sprøjtning og roste læ
plantningsudvalgene for deres arbejde.

Mødets sidste afsnit var en rundtur i 
det sydvestlige Sønderjylland, og her hav
de inspektør ved Hedeselskabet, Gunnar 
Sørensen, Kolding, ved et ungt kollektivt 
læhegn tilrettelagt en demonstration, hvor 
der blev vist materiel til renholdelse af 
hegnene. Særlig interesse samlede sig om 
en prototype, som kan udføre mekanisk 
rensning og sprøjtning på samme tid.

hk

Traktor med udstyr til at sprøjte mod 
ukrudt i læhegn.
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Ørre plantage 100 år
Den 29. juni for 100 år siden stiftedes sel
skabet, som tog navn efter og stiftede Ørre 
plantage.

Nærværende fra Hedeselskabet var direk
tør E. M. Dalgas og skovrider Borch. I de 
følgende år er plantagens drift sket efter 
Hedeselskabets anvisning.

I anledning af 100-året har selskabet ud
givet et lille jubilæumsskrift, som er skrevet 
af plantagens formand Sigurd Lindholt, 
forstassistent A. Fuglsbjerg og jagtudvalgets 
formand Sigfred Kølbæk.

I rækken af formænd er der 4 præster, 
„så det kunne næsten se ud, som det var 
noget, der fulgte med embedet“, skriver den 
nuværende formand.

Særlig aktiv i plantage-udviklingen var 
lærer J. K. Holmgaard, Ørre, der i 32 år 
fungerede som formand, kasserer eller revi
sor.

Plantagekomplekset omfatter i dag 175 
ha og var ved den 16. aim. vurdering ansat 
til 700.000 kr.

Hedeselskabet vært for 
kinesisk delegation
Hedeselskabet havde den 20. juni besøg af 
en kinesisk delegation fra ministeriet for let
industri. Den kom fra den nordøstlige pro
vins Heilungkiang, som en medarbejder fra 
Hedeselskabet besøgte i fjor, og hvorom der 
blev skrevet en artikel i HT nr. 8./1980.

Delegationens hovedinteresse var mejeri
brug og bygproduktion, men den ønskede 
også noget oplyst om læhegn og markvan
ding. Det kunne Hedeselskabet imødekom
me ved Herning og Studsgård. Det sidste 
sted så gæsterne også selskabets planteskole.

Adskillige kinesiske delegationer har øn
sket at få del i erfaringer, Hedeselskabet har 
gjort med læplantning, vanding og dræning. 
Store områder i Kina har i dag de samme 
problemer, som Hedeselskabet var med til 
at løse for dansk landbrug og skovbrug for 
mange år siden.

Medalje til Hedeselskabet
Fra lektor, cand. scient. Jan Becher i Kap- 
pendrup på Fyn har Hedeselskabet modta
get en medalje fra 1872 med digteren H. P. 
Holst’ strofer om, at hvad udad tabes må 
indad vindes.

Jan Becher havde i Hedeselskabets Tids
skrift nr. 2/1981 læst redegørelsen om me
dalje og sentens og syntes så, at et eksem
plar af den pågældende medalje, som var i 
hans eje, i fremtiden skulle tilhøre Hedesel
skabet. - Medaljen er købt på udstillingen 
i København af Jan Bechers oldefar eller 
tipoldefar, der havde tilknytning til Magle- 
bylille på Amager.

50.000 kr. til læplantning
Fællesudvalget for Læplantning skal forval
te et legat på 50.000 kr. stiftet af Hoven 
Mergelselskab under afvikling. Beløbet skal 
inden for et tidsrum af 10 år anvendes til 
læplantningsformål i de 13 sogne, hvor sel
skabet har virket.

Besøg af den engelske 
ambassadør

Den engelske ambassadør i Danmark, Anne 
Marion Warburton, SK, besøgte den 24. 
april Hedeselskabet i Viborg, hvor hun blev 
orienteret om selskabets virksomhed.

Ambassadøren ses her sammen med He
deselskabets direktør K. Sandahl Skov.
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HEDESELSKABETS PLANTESKOLER

1980-klimaet 
var vanskeligt for 
planteskoledrift
Af afdelingsleder 
J. Bech Jensen

1980 bød på vanskelige klimatiske for
hold for planteskoledrift. Foråret blev 
kort og meget tørt, årets sidste halvdel 
usædvanligt nedbørsrig. Fra 1/6-30/11 re
gistreredes 975 mm nedbør i Toftlund 
ved Brøndlundgård.

Afsætningen faldt fra 8 mill, planter i 
1979 til 7,1 mill, planter i 1980. Især ef
terårssalget svigtede med en nedgang i 
salget i forhold til 1979 på 900.000 plan
ter.

Omsætningen på 8,6 mill. kr. fordelte 
sig med 40 pct. til læplantning, 24 pct. til 
Hedeselskabets egne og administrerede 
plantager, 15 pct. til handelsplanteskoler 
og eksport og 21 pct. til øvrige kunder.

Der blev priklet 4,7 mill, planter i for
året og 5,9 mill, planter i august-septem
ber. Der blev stukket 1,2 mill, stiklinger 
og sået 48 km frøbed.

Distriktsplanteskolerne har indstillet 
priklingen fra sommeren 1980, og prik- 
lingen er herefter overflyttet til Hedesel
skabets Planteskoler.

På Brøndlundgård øgedes planteskole
arealet fra 12 til 24 ha. Ny ekspeditions
lade, sortererum, kontor- og personale
bygning blev opført i årets sidste halvdel. 
Produktionen har været tilfredsstillende, 
dog med en del udtørringsskader på 
grund af hårdt vindpres fra vestlig retning 
og manglende læhegn.

På Studsgård øgedes planteskolearealet 
fra 11 ha til 23 ha. Ved ombygning er 
der i de eksisterende bygninger indrettet 
nyt moderne sortererum, ekspeditions
lade og personalefaciliteter.

Produktionen har været tilfredsstillen
de. En vellykket stiklingeproduktion af 
buskpilearter i væksthus fortsættes i 1981. 
Knap 10 km løvtræf røbede led skade i 
mindre grad ved sandstormen i april og 
frostskade i slutningen af maj.

På Tvilum Skovgård opførtes i Sand
marken et nyt hus med frokoststue og 
omklædningsrum til 20 ansatte.

Produktionen af nåletræsprikleplanter 
kræver både ekspertise og gode læforhold 
og foregår derfor hovedsagelig på Tvilum 
Skovgård og i Guldager.

I Guldager er afviklingen planlagt 
fremskyndet til foråret 1982. Skodborg 
og Skærbæk vil være afviklet i foråret 
1981.

Kølehuset på Tvilum Skovgård har 
fungeret tilfredsstillende og gjorde det 
muligt i den hektiske forårssæson at ud
levere 2,7 mill, planter de første tre uger. 
Ved årets udgang var der opbygget et la
ger på ca. 1,3 mill, planter i kølerummet.

Al intern transport, fra mark til ekspe
ditionslade og planteskolerne indbyrdes, 
er i 1980 foregået i pallecontainere.

Driftsresultatet for 1980 blev ca. 1,5 
mill. kr. dårligere end forventet på grund 
af nedgang i afsætningen og væsentligt 
højere lønomkostninger.

Nysåede nåletræsfrøbede i Hedeselskabets 
planteskoler.
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HEDESELSKABETS LABORATORIUM

Flere analyser 
af planteprøver
Af laboratoriechef 
Viggo Larsen

Efter laboratoriets udflytning til Kloster
marken i sommeren 1979 er alt arbejde 
nu kommet ind i en god rutine. De auto
matiske installationer fungerer tilfreds
stillende, og analysekapaciteten er stor.

Antallet af jordprøveanalyser gik til
bage. Antagelig på grund af den besvær
lige høst og det våde efterår blev der ikke 
udtaget så mange jordprøver som bereg
net.

Nedgangen i jordbundsanalyserne var 
ca. 12 pct. i forhold til 1979, men da og
så 1979 var et unormalt år, er nedgangen 
faktisk større.

Analysetallet indenfor vandområdet 
har derimod været større end i både 1978 
og 1979. Stigningen i forhold til 1979 var 
ca. 45 pct. Totalt set har der dog været 
en mindre nedgang på ca. 3 pct. på det 
samlede antal udførte analyser.

De 104.594 jordanalyser er udført i 
31.187 prøver. Reaktionstal er målt i de 
fleste prøver, fosforsyre- og kaliumtal i 
89 pct. For magnesium- og kobbertal 
var procentandelen henholdsvis 16,2 og 
13,0.

Laboratoriets hovedopgaver er fortsat 
jordbundsanalyser for det praktiske land
brug gennem planteavlskonsulenterne og 
vand- og slamanalyser fra rensningsan
læg og recipienter. De sidstnævnte ud
ført især for Viborg amt og amtets kom
muner. Men herudover har der været et 
vidtspændende felt af analyser af mange 
slags for Forsøgsvirksomheden og pri
vate.

Det i 1979 optagne nye arbejdsfelt: 
Analyser af planteprøver (byg og hvede) 
med henblik på eftergødskning i vækst
sæsonen blev - som ventet - stærkt ud-

1979 1980
A. Jordbundsanalyser 

1. Analyser i henhold 
til autorisationen af

01.04.1964 117.804 103.703
2. Andre jordbunds-

analyser 529 891
118.333 104.594

B. Vandanalyser m.v.
1. Drikkevand 3.069 2.527
2. Spildevand 6.700 8.894
3. Recipientvand 4.644 9.514
4. Slam 179 330

14.592 21.265

C. Analyser af diverse
materialer
1. Kalk og mergel 110 244
2. Gødningsstoffer 24 84
3. Brændsel og

tørveprodukter 33 111
4. Fodermidler og

planteprodukter 739 3.677
5. Forskellige emner

(sand og grus) 441 190
1.347 4.306

Samlet antal analyser 134.272 130.165

videt i 1980, idet der er foretaget 3515 
analyser i 536 prøver, hvor de tilsvarende 
tal for 1979 var henholdsvis 600 og 60.

For de konsulenter, der ønsker det, kan 
der beregnes vejede gennemsnit for fos
for og kalium. Derved kan et enkelt tal 
give oplysninger om eventuel opgang eller 
nedgang i næringsstofbalancen på en 
ejendom. Disse beregninger kan foretages 
vederlagsfrit på laboratoriets EDB-anlæg.

Der er i 1980 indkøbt en del nyt appa
ratur, der skal anvendes til yderligere at 
effektivisere analysearbejdet i laborato
riet.

Laboratoriet har haft kontrolbesøg af 
og indsendt prøver til tilsynet med de 
autoriserede jordbundslaboratorier og har 
deltaget i 5 interkalibreringer i forbindel
se med autorisationen fra Statens Tekni
ske Prøvenævn, alt med et tilfredsstillen
de resultat.

Laboratoriet er fra 1. januar 1981 hen
lagt under Grundforbedringsafdelingen.
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PINDSTRUPhaveprogram
- Her er ALLE produkterne som 
anvendes i HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSE BRUG A/S

c i
j£m.ien

O VA
c-vjs8

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

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464 Galten. Telefon 06-94 30 29

SQ'BD. Skovredskaber 
- bare bedre...

'tiTst
A

Kædesave
Traktorspil
Kløvemaskiner
Rydningssave
Sikkerhedsudstyr
T ermotøj
Regntøj
Reservedele m. m.

„ ,, Skov- og 
JOBUApS Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 772604

PLOVE GRUBBERE 
STENOPTRÆKKERE

DANSKE
KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

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



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

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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Mil/!

Beton ApS

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

7500 Holstebro Tlf. (07) 42 31 33

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
forvanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK w

- kun et smut fra Dem

L.HAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57-8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

Tegn abonnement på 

Hedeselskabets Tidsskrift



Måleskema:

Sikkerheds
overalls
Fabrikat:
Type:
Materialer:
Indlæg:

Farve:
Bemærkning:

Størrelser:

Kansas (dansk)
Overall
65 % poly/35 % bomuld 
Eiser foliefåll nr. 3 
Bredde: 24 cm. Længde: 68 cm 
Vægt: 0,17 kg pr. stk.
Grøn
Sikkerhedsindlægget 
er vandafvisende 
Fra 72 til 120 cm

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

DK
Mål

Liv i cm 72 76 80 84 88 | 92 96 100 104 108 112 J116 120

HANDELSBANKEN
altid med i billedet Q

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

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.

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

—j



t ' t  ll/i-fl il

i B I
i-y&vS m

■ MISlliSy

Den pilsner 
skalle vi ha brygget 

for længe siden.

Prima DANSKE lerrør
Vi er igen leveringsdygtige
i dræn rør
fra Ejby Teglværk

6.5 cm - 8 cm - 10 cm -
12.5 cm - 15 cm

pakket på éngangspaller 
91 X 91 cm

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 43 19 43

FYNS II
Il TEGL

Hedebruget
afholder på Kongenshus tirsdag den 11. au-
årsmøde 9ust ^ ^ me<^ beretningved f°r_

manden A. Chr. Andersen og på
følgende foredrag.

ru
STRUERS

København: 01-708090 
Århus: 06-131611 
Odense: 09-158030

A/S Grindsted 

Imprægnerings
anstalt

er køber af nåletræ 

til master i alle 

størrelser fra 

7,7 m, 16 cm top.

Kontant
afregning

7200 Grindsted 

telf. (05) 32 08 55

toRKmoiHG

DANREGN
SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE -TLF. 07180755*



Gave-idé:

Giv Deres 
bekendte et 
abonnement på 
Hedeselskabets 
Tidsskrift

Importør:
Fa. R. K E J L S T R U P
7362 Hampen . Tlf. 05 - 77 51 16

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

Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinleverandør.

De kan regne
med os

andelsbanken

MODERNE HAVEREDSKABER 
DER UG6ER GODT I HAANDEN

S U P E R L E T -  / i  
V Æ G T S S K O V L E N  

» Z I N CK L E T «
GØR ARBEJDET LET 

LET MEN STÆRK SKOVL

FAAS OGSAA MED 
STØVLEBESKYTTER

DEN ER RIGTIG

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

KASSETRÆ købes

MIDTTRÆ

8654 Bryrup - Tlf. (05) 75 63 64

SPAREKASSEN
Midtjylland

IIMCK

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) 87 15 00 

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

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



Postbesørget avis

wavins
vandingssystem 

er altid 
på pletten!

wavins stationære 
vandingssystem er / s / 
altid klar til brug. / /

Rørene findes i / C
dimensionerne90, [s'---------
110, 125,140,160 og 200 mmY 

Hertil kommer et komplet 
program i ventiler og fittings.

Hele systemet har fabriksmonte 
rede gummiringe, der gør 
monteringsarbejdet meget lettere 

Kontakt Wavin når det gælder 
markvanding. y

S? 6

s *

å
wavin)

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


