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SKOVPLANTER LÆPLANTER 1®g
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovtro 
og planter.
Plantekatalog tilsendes gerne på forlangende.
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H E D E S E L S K A B E T S
P L A N T E S K O L E R

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

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

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

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

AIM DELS BANKE Fi

L.HAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57-8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

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

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

Autoriseret af LANDBRUGSMINISTERIET til ud
førelse af samtlige de af ministeriet godkendte 
Jordbundsanalyser.

Autoriseret af STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN 
til at udføre kemiske analyser af drikkevand, spil
devand, recipientvand og slam.

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo
ratorium for Viborg amt.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 
Civilingeniør J. Frederiksen.



NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

A/S SKOVBANKGAARDS TEGLVÆRK
7160 Tørring . Tlf. (05) 8010 38 og (05) 8017 22

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

L A N D B R U G S R Ø R  spørg
samt specialartikler til markvandingsar.læg

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

G. T. ror. landbrugsrør. brondgods. kantsten, fliser, fundamentsblokke, specialvarer efter opgave.

Drænrør ør tegl
•
Hesselho tegl
isolerslen
isoblokke
drænror

•
Orten tegl
bloristrogne 
facadeslen 
rode, mocca 
gellerupsten

Silkeborg tegl
blødstrøgne 
lacadeslen 
røde, mocca 
her regårdsklinker

•
Skærup tegl
maskin- 
facadesten 
røde, mocca 
reducerede

Trestrup tegl
maskin- 
facadesten 
gule glade 
prægede 
kostede

Teglbeton
f Iboblokke
rom'adæk
tegloverliggere

.1

JYDSK
TEGLa/s 6920 VIDEBÆK TELEFON 07-171022



Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

Apparater
Instrumenter
Glasvarer

Kemikalier

A A R H U S  
(06) 13 16 11

STRUERS

K Ø B E N H A V N  
(01) 14 14 02

Leverandør 

til Hede

selskabets 
laboratorier

O D E N S E  
(09) 12 36 02

C I M B R I A

T Ø M M E R

H A N D E L

Aktieselskab

Aabenraa

INDHENT TILBUD

A/s DANSK FRØHANDEL

TRIFOLIUM - SILO
TAASTRUP (02) 99 00 11 . RANDERS (06) 44 72 11

D R Æ N R E N S N I N G

— ■

Spuling af forurenede dræn
systemer og vandrør foretages 
med højtryksmaskiner.

Henvendelse kan ske til 

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

ill

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN .....................................................  Poserå 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................... Poser å 400 I
GROV ................................................. Ballerå520 I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poserå 200 I og 100 I
LØS USORTERET .............................  vognlæs, min.25-35 m3

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

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

Hedeselskabets
Tidsskrift

I nummer 5:
Kommentar til 
årsberetningen 
1978-regnskabet 
Hedeselskabets årsmøde 
Skader i skoven 
Dalgas-legatet til tre 
Irland
Læplantningsudvalgets
årsmøde
Grundforbedring i 
Tanzania
Gave til Kongenshus

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

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

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

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.

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

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Hver som er ansat 
i Hedeselskabet 
skaber beskæftigelse 
til yderligere 10
Med runde tal ved vi, at omkring halvdelen eller ca. 1,4 
mill, ha af den dyrkede jord er af en sådan beskaffenhed 
eller har en sådan beliggenhed, at den ved kulturtekniske 
foranstaltninger skal afvandes, hvis den skal udnyttes ef
fektivt og med det sigte at opnå det største udbytte for den 
relativt mindste indsats, sagde direktør K. Sandahl Skov i 
sin beretning ved Hedeselskabets årsmøde den 7. juni i 
Ebeltoft.

Vi er nu ogå ved at være på det rene med, at det kan 
være fordelagtigt at udvide den kunstige vanding på de 
lette og lettere jorder, hvor netop vandet er den begræn
sende faktor for planteproduktionen.

Med de seneste års store interesse for at anskaffe van
dingsanlæg kan der nu vandes godt 300.000 ha, men det 
antages, at dette areal med fordel kan udvides til det tre
eller firedobbelte. Hvis - og det må understreges - der 
relativt nemt kan fremskaffes de nødvendige vandmæng
der.

Regnskabet ser altså således ud for det 2,8 mill. ha. store 
landbrugsareal: Halvdelen eller ca. 1,4 mill, ha skal afvan
des. Mindst en trediedel - eller ca. 1 mill, ha - kan med 
fordel vandes.

Forsiden:
Stendiger opdeler det 
vestirske landskab i man
ge små parceller.
Her ændrer en „stone
wall" form og bliver til, 
hvad der engang var en 
bolig. Læs Tidsskriftets 
reportage fra Irland på 
de følgende sider.

Med andre ord: Hvis der skal opnås den bedst mulige 
anvendelse og udnyttelse af kulturjorden, der næsten er 
den eneste naturgivne ressource, vi har, må der udføres 
og vedligeholdes kulturtekniske anlæg på 80 pct. af arealet 
eller ca. 2,4 mill. ha.

Det er en stor opgave, og Hedeselskabets fremtidige 
virksomhed er derfor mindre bestemt af behovet for vej-
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1 mill, ha af den danske landbrugsjord kan med fordel vandes.

ledning og bistand men mere af de er
hvervsøkonomiske vilkår, der bydes land
brugserhvervet.

Vi har i de seneste år på en ganske 
usædvanlig måde fået demonstreret, at 
de kulturtekniske foranstaltninger er én 
af de mange lige nødvendige forudsæt
ninger for et effektivt jordbrug.

I visse midt- og vestjyske sandjords
egne har vi nu haft alvorlige tørkeperio
der i 6 år, hvoraf to var meget belastende 
og ramte hele landet. Men i de samme år 
har vi også haft så nedbørsrige perioder, 
at det nogle steder næsten umuliggjorde 
et godt jordarbejde og dermed belastede 
både arbejdsomkostninger og høstud
bytte.

*

Vort lands økonomiske og beskæfti
gelsesmæssige situation vil stille regering 
og folketing overfor en række alvorlige 
problemer i den nærmeste fremtid.

Der skal findes besparelser på statens 
regnskaber, men samtidig skal de valuta
skabende erhvervs konkurrenceevne styr

kes, beskæftigelsen skal helst forbedres, 
og energiforbruget mindskes. Det bliver 
ikke en let opgave at finde løsninger, der 
kan tilgodese disse ønsker.

Det må anses for givet, at de foran
staltninger, der skal sættes i værk, vil få 
indflydelse også på Hedeselskabets frem
tidige virksomhed.

Der er såvel i ministeriet som i Hede
selskabet begyndt et udvalgsarbejde, der 
har til formål foreløbigt at kulegrave 
form og indhold i det samarbejde, som 
har bestået mellem staten og Hedeselska
bet i 107 år.

Hvad dette udvalgsarbejde skal føre 
frem til, er vel endnu uafklaret. Men det 
er i fælles interesse, at det fremtidige 
samarbejde kommer til at hvile på klare 
aftaler.

I vore forhandlinger med ministeriet 
om de besparelser, vi allerede i 1978 
blev pålagt har vi stilfærdigt peget på, at 
en indskrænkning af selskabets virksom
hed næppe kan undgå at få nogle util
sigtede virkninger.
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Hedeselskabet er engageret i opgaver, 
der direkte sigter mod at styrke landbru
gets produktion og konkurrenceevne. 
Selskabet fuldførte i 1978 drænings- og 
vandingsanlæg for mere end 100 mill. kr. 
Det har arbejder for yderligere 60 mill, 
kr. under udførelse og har for 70 mill, 
kr. anlægsarbejder under forberedelse.

For hver ansat i grundforbedrings
afdelingen, som i selskabet som helhed, 
er der yderligere 10 beskæftiget med at 
udføre de projekterede anlægsarbejder og 
med at fremstille de materialer, der an
vendes i disse arbejder.

*

På skovbrugsområdet har EF-kommis- 
sionen overfor ministerrådet stillet for
slag om en styrkelse af den fælles skov
brugspolitik. De 9 EF-lande importerer i 
dag træprodukter for 56 milliarder kr. 
Næst efter olien den største nettoimport. 
Og behovet forventes at stige dobbelt så 
stærkt som EF-produktionen. Med stær
ke, men for os velkendte argumenter, an
befaler kommissionen, at EF-landene 
går ind for en aktiv skovpolitik.

I vore egne og de af Selskabet detail
ledede plantager blev der i 1978 produ
ceret for godt 60 mill. kr. råtrå. Et ikke 
uvæsentligt bidrag til den fælles hushold
ning. Nævnes skal det også, at af de 60 
mill. kr. udgør lønandelen ikke mindre 
end 66 pct.!

De bevilgende myndigheder ser med 
velvilje på disse anlægsområder. På dræ
nings- og vandingsområdet kan der opnås 
henholdsvis 25 pct. og omkring 15 pct. 
tilskud af de samlede udgifter.

På skovbrugsområdet kom for et par 
år siden loven om tilskud til småskove. 
En meget nyttig lov, der har haft den 
største værdi for ophjælpning af skovtil
standen i nogle småskove. Men de af

satte 24 mill. kr. over 3 år var der bud 
efter, og de rakte ikke langt. Her er et 
område, der trænger hårdt til yderligere 
bevillinger, en opgave, med et menings
fyldt arbejde, der på længere sigt vil vise 
sig at være en samfundsgavnlig investe
ring.

Småskovenes produktion kan forment
lig fordobles og dermed virke besparende 
på import af træ og energi. En ophjælp-

500.000 ha værdifuld landbrugsjord træn
ger til forbedret afvanding.
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Småskovenes produktion kan fordobles, 
hvis de bliver bragt på fode.

ning af småskovene betyder ikke blot 
større produktion og øget beskæftigelse, 
men også at småskovene bliver bragt på 
fode til gavn for landskabet og til glæde 
for alle, der færdes i naturen.

Det er ikke ligefrem forslag om anven
delse af statens knappe midler, som poli
tikerne er mest interesseret i at høre om. 
Men der kan fra et gammelt selskab, der 
næsten har tradition for at være staten 
behjælpelig, også i en situation som den 
foreliggende være anledning til at pege 
på, at samfundet nu i en årrække har 
høstet frugterne af en stor beskæftigelses
indsats fra først i 30’rne til ind i 60’erne. 
De gode lånevilkår og de betydelige til
skud, der blev anvendt til jordforbedring, 
løftede jordbrugsproduktionen op og 
gjorde den konkurrencedygtig.

Med 500.000 ha værdifuld landbrugs
jord, der trænger til forbedret afvanding, 
er der her en opgave, der presser sig på. 
Og Hedeselskabet har øvede og erfarne 
folk og et fuldt udbygget administrations
apparat. Det er nu som altid parat til at 
deltage i en udvidelse af aktiviteten.

Hedeselskabets 
regnskab 
for året 1978
Af direktionssekretær 
B. Lindberg Skov

På Hedeselskbets årsmøde i Ebeltoft den 
7. juni blev regnskabet for perioden 1/1- 
31/12 1978 godkendt. Det er det første 
regnskab, som følger kalenderåret.

Regnskabet var revideret af statsauto
riserede revisorer og af rigsrevisor og på 
bestyrelsens vegne underskrevet af for
manden, direktør A. W. Nielsen.

Som det fremgår af omstående resul
tatopgørelse, havde Hedeselskabet i 1978 
en omsætning på 96,9 mill, kr., som efter 
afskrivninger gav et resultat på 2,4 mill, 
kr., svarende til 3 pct. af omsætningen. I 
omsætningstallet indgår ikke omsætnin
gen på i alt 49 mill. kr. i de af Hedesel
skabet administrerede private plantager.

Der er på maskiner, anlæg og inventar 
foretaget afskrivninger til et samlet beløb 
af 2,3 mill. kr. Afskrivningerne er bereg
net med 30 pct. af saldoværdien.

Årets resultat og afskrivninger var i 
stand til at finansiere ca. 30 pct. af de i 
regnskabsåret foretagne anlægsinvesterin
ger samt forøgelsen af debitorbeholdnin
gen og værdien af igangværende arbejder 
m. m.
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Resultatopgørelse for 1978 (1000 kr.)
Indtægter
Refusion fra staten for udførte arb. 28.731
Vejledning, projektering m. m. 18.906
Administrationsgebyr - fremmede plant. 7.021
Udført entreprenørarbejde 8.848
Salg af træ m. m. fra egne plantager 10.320
Salg af planter og frø 8.232
Salg af andre skovprodukter 10.074
Salg af hegnsmaterialer o. 1. 3.102
Leje 1.207
Øvrige 524

96.965

Omkostninger
Lønninger og personaleomkostninger 60.105
Pensioner og understøttelse 4.768
Diæter og kørselsomkostninger 3.762
Kontor- og administrationsomkostn. 4.372
Drift af bygninger og husleje 2.577
Materialer og tjenesteydelser 12.003
Transportomkostninger 1.089
Drift og vedligeh. af materiel m. m. 3.519
Øvrige 246
Afskrivninger 2.337

94.778

Resultat af primær drift 2.187
Renter H- 18
Medlemsbidrag 199
Modtagne legatrenter 73
Resultat 2.441

Hedeselskabets status pr. 31/12 1978 
balancerede med 150,8 mill. kr.

Egenkapitalen udgjorde 112,6 mill. kr. 
svarende til 75 pct. af balancen.

Regnskabsresultat i 1978 på 2,4 mill, 
kr. og overførslen på 4,6 mill kr. fra det 
foregående regnskabsår blev overført til 
næste regnskabsår med i alt 7 mill. kr.

Byggefonden, som 1. januar 1978 ud
gjorde 7 mill, kr., blev forøget med 2,2 
mill, kr., som var forskellen mellem 
salgspris og bogført værdi på 2 ejendom
me afhændet i 1978. Byggefonden udgør 
herefter 9,2 mill. kr.

Balance pr. 31/12 1978 (1000 kr.)
Aktiver
OMSÆTNINGSAKTIVER 
Likvide beholdninger 3.847
Løbende veksler 65
Værdipapirer 4.157
Varedebitorer 24.060
Øvrige debitorer m. m. 3.407
Tilgodehavende i forbindelse med

FEOGA-bevilling til læplantning 3.638
Igangværende arbejder 7.199
Varebeholdninger 3.075

49.448

ANLÆGSAKTIVER
Værdipapirer m. m. 4.233
Maskiner, anlæg og inventar 6.739
Ejendomme 90.412

101.384
Aktiver i alt 150.832

Passiver
KORTFRISTET GÆLD
Bankgæld 12.191
Diskonterede veksler 65
Skyldig, ikke forfalden moms 3.320
Skyldig, ikke forfalden A-skat m. m. 10.355
Nettomellemværende m. plantageejere 597
Nettomellemværende m. læplt.laug 2.008
Øvrige kreditorer m. m. 3.684

32.220

LANGFRISTET GÆLD
Prioritetsgæld m. m. 7.971
Gæld til landbrugsministeriet -f- 1.968

6.003
Gæld i alt 38.223

EGENKAPITAL
Overførsel til næste år 7.032
Byggefond 9.268
Reservefond 25.000
Opskrivning til ejendomsværdi 71.309
Egenkapital i alt 112.609
Passiver i alt 150.832

Regnskabshæftet med regnskab og beret
ning for 1978 kan rekvireres på selska
bets hovedkontor så længe oplag haves.
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Nyvalgt til repræsentantskabet. Fra venstre Bjørn Westh og Oluf von Lowsow, som også 
nyvalgtes til bestyrelsen. Derefter Poul Dalsager, Erik Skeel og Kn. Munk Nielsen.

Fire nyvalgt til
Hedeselskabets
bestyrelse

Det næste årsmøde 
holdes på Fyn

Ved Det danske Hedeselskabs årsmøde 
den 7. juni i Ebeltoft blev der valgt 5 
nye medlemmer til selskabets repræsen
tantskab: Landinspektør Bjørn Westh, 
M. F. Skals, hofjægermester, godsejer 
Oluf von Lowzow, M. F., Estruplund, 
tidligere landbrugsminister Poul Dals
ager, M. F., Hjørring, hofjægermester, 
godsejer Erik Skeel, Birkelse Hovedgård, 
og formand for Bording-Ikast Landbo
forening, gårdejer Knud Munk Nielsen, 
Bording.

Af dem blev Bjørn Westh og Oluf 
Lowzow valgt til Hedeselskabets besty- 
rels'e, og nyvalgt hertil blev tillige for
manden for Landsudvalget for Læplant
ning, gårdejer Holger Vesterager, Grind
sted. Proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, 
Tolne, der er medlem af Hedeselskabets 
bestyrelse, indvalgt af De samvirkende

danske Landboforeninger, blev nyvalgt 
af repræsentantskabet og afgiver det 
førstnævnte mandat, når han om kort tid 
udtræder af landboforeningernes besty
relse.

Det blev vedtaget, at det næste års
møde skal holdes på Fyn.

Årsberetningen blev forelagt af direk
tør K. Sandahl Skov, og et uddrag heraf 
bringes særskilt i tidsskriftet.

Årsmødet blev ledet af repræsentant
skabets formand, kammerherre, godsejer 
Chr. Mourier-Petersen, Rugård, som ret
tede en tak til Hedeselskabets medarbej
dere for udført arbejde i det forløbne år. 
Det er ofte vanskelige og fagligt kræ
vende arbejdsområder, medarbejderne er 
beskæftiget med.

*

Debatten efter beretningen blev åbnet 
af landbrugsminister Niels Anker Ko

rn

Nyvalgt til bestyrelsen. Fra venstre O. U. 
Jepsen og Holger Vesterager.
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joed, som udtalte anerkendelse af det 
samfundsnyttige arbejde, Hedeselskabet 
har udført i over 100 år. Han påpegede, 
at det danske samfund i de kommende 
årtier igen kan komme til at føle nødven
digheden af, at der skal indad vindes, 
eftersom der hvert år beslaglægges 10.000 
ha landbrugsjord til andre formål.

Fysisk planlægning af jorden er nu 
kommet med i lovgivningen. Spild af 
landbrugsjord kunne have været undgået, 
hvis lovgivningen var kommet noget før. 
Nogle bysamfund vil måske komme i 
vanskeligheder. I samme forbindelse 
tvinges man til at overveje: Hvad er na
tur, og hvad er kultur i landskabelig 
henseende. Opfattelsen kan være forskel
lig, selv om de interesseredes hovedsigte 
er det samme.

Svære overvejelser vil gå forud, før 
spørgsmålet om ressource-besparelser er 
løst, og resultatet vil afhænge af den poli
tiske forståelse og opbakning. Den ak
tuelle jordklassificering vil da være et ud
mærket værktøj i amternes regionsplan
lægning.

Optimal ydelse af landbrugsjorden fås 
kun efter en perfekt grundforbedring, og 
en god dræningstilstand er lige vigtig og 
værdifuld i hele vækstperioden. Man bør 
have for øje, at forskellen mellem en god 
og en dårlig høst kan andrage 1 milliard 
kr.

Til miljøstyrelsens fortolkning af mil
jølovens forureningsbestemmelser til også 
at omfatte forbud mod afledning af ok- 
kerholdigt drænvand, som direktør K. 
Sandahl Skov forinden havde nævnt i sin 
beretning, sagde ministeren, at han, da 
vandløbsloven var til behandling i Folke
tinget, ikke kunne erindre, at okker blev 
nævnt som noget, der kunne betegnes 
som giftstof. (Andre folketingsmedlem-
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I Rugaards have: Direktør A. W. Nielsen 
og godsejer lakob Estrup.

mer i forsamlingen mindedes det heller 
ikke).

*

Den 7. juni var som bekendt også dagen, 
da der var valg til Europaparlamentet. 
Landbrugsministeren omtalte begivenhe
den som den største landvinding i Euro
pas historie, idet den gav menigmand ud
videt politisk indflydelse - Europa er ble
vet folkenes i stedet for fyrsternes!

Debatten om Fællesmarkedets over
skudsproduktion af visse fødevarer er 
overdimensioneret, sagde Niels Anker 
Kofoed. Den er billig at have i reserve i 
modsætning til, hvis der var underskud. 
- Se, hvor kaffepriserne steg, da der op
stod en mangelsituation, sagde ministe
ren, og tænk hvilke uhyre merudgifter vi 
ville blive stillet over for, hvis der blev 
mangel på f. eks. korn og smør] De eu
ropæiske markedsordninger er simpelt
hen geniale.

Linder en sammenkomst efter repræ
sentantskabsmødet sagde landbrugsmini
steren, at der måske skulle laves nye
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samarbejdsaftaler mellem Hedeselskabet 
og Landbrugsministeriet, men nævnte det 
vanskelige i at lave rammer for samarbej
det mellem staten og den folkelige bevæ
gelse, som Hedeselskabet er.

Formanden for Hedeselskabets besty
relse, direktør A. W. Nielsen, fandt det 
yderst tilfredsstillende, at landbrugsmini
steren havde understreget tilhørsforhol
det til Hedeselskabet, et samarbejde, der 
indledtes umiddelbart efter, at Land
brugsministeriet blev oprettet i 1894. De 
opnåede forhandlingsresultater har ikke 
altid været i Hedeselskabets favør, men 
det må ses på baggrund af, at ministeriet 
er underlagt statens finansmyndigheder. 
Det var formandens opfattelse, at Hede
selskabets virksomhed havde opfyldt 
Landbrugsministeriets forventninger.

*

Fhv. fiskeriminister J. Risgaard Knud
sen sagde i tilknytning til direktørens be
retning, at hvis Hedeselskabet fandt sam
arbejdet med staten vanskelig at leve 
med, ville det være gavnligt at få proble-

Godsejer M. Mourier-Petersen fortæller om 
Rugaard - skovrider Ib Green holder mi
krofonen.

&
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merne yderligere belyst. Han antydede, 
at Hedeselskabet måske ville stå stær
kere, hvis der ikke sad repræsentanter for 
Landbrugs- og Finansministeriet i dets 
bestyrelse. Hertil svarede direktør A. W. 
Nielsen, at samarbejdet med ministeriets 
repræsentanter i bestyrelsen var fremra
gende godt.

Gårdejer Anders Hørluck, Skodborg, 
ankede over, at de sønderjyske grundfor
bedringskontorer var „gennemgangslejre“ 
i ansættelsesmæssig henseende, at det be
rørte kontinuiteten i projekternes afvik
ling, og at det svækkede samarbejdet 
mellem Hedeselskabet og dets klienter.

Direktør K. Sandahl Skov oplyste, at 
der på grund af alder og sygdom var 
pensioneret 7 medarbejdere på de tre 
sønderjyske kontorer. En sådan situation 
vil rejse problemer. Hertil kommer, at 
der i de seneste år er dimitteret få kan
didater fra Landbohøjskolen, og at det 
derfor ikke har været muligt at få alle de 
ledige stillinger besat med kvalificerede 
og interesserede, unge agronomer.

Gårdejer Niels Olesen, Saltum, ønske
de oplysning om Hedeselskabets nybyg
geri i Viborg.

Statsskovrider Steffen Jørgensen, Rand
bøl, stillede spørgsmål angående den nye 
planteskolestruktur og havde nogle be
mærkninger til regnskabsopstillingen, 
specielt hvad angik administrationsom
kostningernes fordeling samt renter.

Direktør A. W. Nielsen svarede, at der 
i de sidste 3 år er lagt et stort arbejde i 
at kunne fremlægge et detaljeret regn
skab i en overskuelig form - også for at 
kunne forklare, hvad statens penge går 
til. - Repræsentanterne har en betydelig 
rolle, og deres arbejde vil blive lettere, jo 
mere Hedeselskabets virksomhed bliver 
belyst.
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På Sivested Odde. Forrest fra venstre: Proprietær Marcus Hansen, direktør O. Berthel- 
sen, godsejer A. Oluf sen, godsejer Chr. Mourier-P etersen og professor N. J. Dahl.

Den nye planteskolestruktur er foran
lediget af, at en modernisering, der kræ
ver betydelige investeringer, var påkræ
vet, hvis denne virksomhed skal leve op 
til kravet om at producere gode og bil
lige planter.

Med hensyn til fællesadministrationens 
omkostninger, sagde A. W. Nielsen, at 
omkostningerne ved direktionen, med
lemskredsen o. 1., som ikke kan fordeles 
på afdelinger, er samlet i regnskabet un
der betegnelsen „øverste ledelse44. Om
kostninger med fællesadministrationens 
hjælpefunktioner såsom bogholderi og 
EDB er henført til de brugende afdelin
ger.

Til spørgsmålet om rente svarede A. 
W. Nielsen, at eftersom kapitalbeslaglæg
gelsen i Hedeselskabets afdelinger er for
skellig, er det nødvendigt for at få et reelt 
udtryk for afdelingernes omkostningsfor
brug at belaste disse med en intern rente 
af den beslaglagte kapital.

Nybyggeriet i Viborg var begrundet i 
pladsmangel, uhensigtsmæssig placering 
af kontorer i tre bygninger og trafik- 
afspærringer af den indre by. I de nye 
bygninger kan personalet få gode og hen

sigtsmæssige arbejdsforhold til gavn for 
effektiviteten.

Det forventes, at byggeriet vil blive fi
nansieret på den måde, at halvdelen af 
omkostningerne afskrives over byggefon
den, og til resten optages et realkreditlån, 
der skal forrentes og afskrives af de bru
gende afdelinger.

Gårdejer N. J. Skytte Lauridsen, Bæ- 
lum, mente, at mange landkommuner 
frådsede med god landbrugsjord til grøn
ne områder, selv om der lå tilgængelige 
naturarealer nær ved. Og hvordan skal 
jordklassificeringen egentlig praktiseres?

Folketingsmedlem Sv. Haugaard, der 
er medlem af Statens Jordlovsudvalg, 
sagde, at den nye landbrugslov åbner be
tydelige muligheder for at sikre den bed
ste jord til landbrugsformål. Det kan 
kræves af kommunerne, at byudvikling 
skal ske på den dårligste landbrugsjord. 
Der kan gribes ind mod planer om anlæg 
af golfbaner og også over for sommer
husgrundes størrelse. Her er et mellem
værende at gøre op med Miljøministeriet, 
som er flottere med jordarealerne end 
Jordlovsudvalget.

Ved årsmødemiddagen blev Hedesel
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skabets æresmedlem, hofjægermester, 
godsejer A. Olufsen, Quistrup, hyldet af 
repræsentantskabets formand Chr. Mou- 
rier-Petersen. A. Olufsen blev valgt til 
Hedeselskabets repræsentantskab i 1938. 
Han var dets formand i årene 1949-63 og 
var formand for Hedeselskabets besty
relse 1963-73. I det tidsrum var han med 
til at træffe mange afgørende beslutninger 
og udførte et stort og uegennyttigt arbej
de for Hedeselskabet. Sammen med en 
betydelig arbejdsevne havde han et sik
kert blik for, hvad der var kernen i en 
sag. - A. Olufsen svarede, at han betrag
tede det som en ære at være medlem af 
Hedeselskabet, og han havde værdsat 
samarbejdet med selskabets dygtige med
arbejdere.

Godsejer A. Pontoppidan, Constantins-

borg, en af veteranerne, som også er fal
det for aldersgrænsen, opfordrede de 
mange nye repræsentanter til at værne 
om selskabet.

På årsmødets anden dag havde Hede
selskabets lokale medarbejdere arrange
ret en spændende rundtur på Mols og 
Djursland. Det første besøg var i Hede
selskabets plantage i Mols bjerge, hvor 
der fra de fredede arealer er en pragtfuld 
udsigt over Ebeltoft vig. Gennem Hede
selskabets plantage ved Ulstrup kørtes til 
Rugård, hvor kammerherre Chr. Mourier- 
Petersen bød velkommen og fortalte om 
den smukke gamle ejendom. Herfra gik 
turen gennem det frodige Kolindsund til 
Sundgården Si vested Odde med impo
nerende afgrøder.

Forslag til 
aftale om 
erstatninger for 
skader i skoven
I 1971 nedsatte ministeriet for kulturelle 
anliggender et udvalg, som skulle udarbej
de en betænkning vedrørende brand- og 
hærværksskader som følge af offentlig
hedens færdsel i private skove, og udvalget 
har nu afleveret et forslag til aftale mellem 
ministeriet og Dansk Skovforening om er
statning for disse skader.

Udvalget har været sammensat af repræ
sentanter for ministeriet og Dansk Skov
forening. I sidstnævnte var Hedeselskabet 
repræsenteret ved Søren Grosen og Birger 
Steenstrup, henholdsvis nuværende og tidli
gere afdelingschef for selskabets Skovbrugs
afdeling.

I den mellemliggende periode fra 1971 
har udvalget behandlet de indkomne erstat
ningssager og har på grundlag heraf ud
arbejdet et forslag til aftale om en frem
tidig erstatningsordning.

Siden nedsættelsen af udvalget har det 
behandlet 96 sager, hvoraf 64 medførte ud
betaling af erstatning på i alt 537.000 kr., 
og heraf hidrørte 220.000 kr. fra den tørre 
1975-sommer.

Som følge af 34 tilfælde af hærværk, 
herunder aflæsning af affald, udbetaltes 
80.000 kr. i erstatning og for 30 brande 
457.000 kr. Beløbene var mindre end for
udset - også som følge af erstatninger, der 
blev udredet af forsikringsselskaber, i alt 
205.000 kr.

Udvalget mener at kunne drage den slut
ning, at skovenes åbning for publikum i 
1969 betød færre ulemper for ejerne, end 
mange frygtede, og dette skal måske ses 
på baggrund af, at 85 pct. af de private 
skove i realiteten var åbne for offentlig
heden inden 1969. hk
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Tre har fået 
Dalgas-legatet

Ved læplantningsmødet i Herning den 18. 
maj overrakte direktør K. Sandahl Skov, 
Hedeselskabet, E. M. Dalgas’ Mindelegat, 
et sølvbæger, til tidligere tørvefabrikant 
Martin Christensen, Blæsbjerg ved Tolne.

Martin Christensen begyndte i det små 
at grave tørv på egen ejendom i Bindslev i 
1930. Syv år senere købte han mosebruget 
i Blæsbjerg, og hermed var grunden lagt til 
en tørveproduktion, som især under 2. ver
denskrig fik et stort omfang.

Til Martin Christensens ejendom hørte 
60 tønder land hede, som blev tilplantet i 
årene 1940-45. Samtidig blev der tinglyst 
fredskovspligt på arealerne. 1 1967 blev 
yderligere 7 tønder land tilplantet. - Martin 
Christensen har også stor interesse for jagt. 
Han var med til at oprette vildtreservatet 
Nordstjernen og var i en lang årrække dets 
formand.

Efterhånden blev 60 tønder land mose 
afgravet. Her blev vandstanden med 14 års 
mellemrum sænket 2 gange med henholds
vis 60 og 180 cm og er taget ind til land
brugsmæssig dyrkning. Landbruget, som 
bl. a. omfatter en besætning med 26 malke
køer plus opdræt, er afstået til en søn.

Selv om Martin Christensen er nær de 75 
år, passer han selv sin plantage og gårdens 
mange læhegn. Desuden kører han dagligt 
skolebus og nyder stor popularitet hos pas
sagererne.

*

Ved Kolonihaveforbundets kongres i 
Odense den 26. maj overrakte direktør K. 
Sandahl Skov Mindelegatets sølvbæger til 
forretningsfører og forbundsformand Øm- 
olf Duhring, Brønshøj.

E. M. Dalgas var meget haveinteresseret 
og var en af stifterne af Det jydske Have
selskab. Han har skrevet en række artikler 
om havebrug.

Duhring var i 37 år tilknyttet Koloni
haveforbundet for Danmark som forret
ningsfører og var i de sidste 18 år tillige 
dets formand.

Ørnolf Duhring har i de mange år udført 
et stort arbejde for kolonihavebevægelsen 
og været med til at oprette kolonihaveom
råder til gavn og glæde for mange menne
sker. Desuden har han medvirket ved an
den landskabspleje og været aktiv i plan
lægning og udnyttelse af arealer til rekrea
tive formål.

*

Den 16. juni, da Hejbøl Plantage ved 
Ølgod holdt fest i anledning af plantagens 
100 års dag, overrakte direktør K. Sandahl 
Skov E. M. Dalgas’ Mindelegat, et sølv
bæger, til fhv. gårdejer Povl Larsen, Ølgod.

Povl Larsen har været en af de drivende 
kræfter i kredsen, der ejer Hejbøl Plantage, 
og han har redigeret et jubilæumsskrift, som 
var anmeldt i HT nr. 2/1979.

På sin rolige måde og med en realistisk 
indstilling til de opgaver, han skal løse, har 
Povl Larsen gjort en betydelig indsats til 
gavn for egnen. I 10 år indtil 1979 var han 
formand for Ølgod- og Grindstedegnens 
Plantningsforening, og i en årrække har han 
været lokalformand for Hedebruget.

Direktør K. Sandahl Skov og tørvefabrikant 
Martin Christensen.

■■■■« ■... K -. 2 ••

m
gru

■

103



Irsk landbrug 
ser i EF en 
løftestang til 
bedre levefod

For dele af landbruget er  det  
t i l trængt,  og derfor yder EF og 
staten et  mill iardbeløb t i l  
grundforbedring med t i lskud 
op t i l  70 pct .  af  udgifterne

Af Hans Sigfred Knudsen

En yndig irsk pige spillede folkemelodier 
på harpe og høstede stort bifald for det 
poetiske indslag mellem prosaiske land
brugsfaglige forelæsninger ved den inter
nationale landbrugsjournalist-kongres i 
Dublin 10.-16. juni.

Og en opvakt forelæser var ikke sen 
til at bruge motivet: - Irland er et land 
med betydelige sociale problemer, men 
det kan gå den godt, som forstår at træk
ke i de rigtige strenge, sagde han med 
henblik på irsk landbrug, for hvem EF- 
medlemsskabet har betydet økonomisk 
fremgang - dog kun overvejende for 
landmænd med et nogenlunde effektivt 
produktions-apparat.

-Det er nu muligt - selv i denne del 
af landet - at få et bruttoudbytte på over 
100.000 kr. af et 30-40 ha stort landbrug, 
hvis græsmarker og malkekøer har en 
høj ydeevne, sagde senere under kongres
sen en landmand i Connaught-distriktet i

det vestlige Irland nær byen Galway. Han 
havde fået sin jord grundforbedret og 
middelmådigt kødkvæg omsat til højt
ydende sortbroget malkekvæg.

Hans eksempel var en ringe trøst for 
området som helhed, hvor kun 8 pct. af 
landmændene har mulighed for ved egen 
hjælp at modernisere deres landbrug, og 
hvor 23 pct. godt vil intensivere deres 
bedrift, men i øjeblikket ikke har midler 
- og måske heller ikke mod - til at løbe 
en økonomisk risiko ved omlægning. Nær 
ved 50 pct., især ældre landmænd, har 
slået sig til tåls med deres tilværelse og 
vil næppe fravige den. De vil være en 
hindring for en landreform, som kunne 
bringe 1 mill, ha ind under mere produk
tive dyrkningsformer.

*

Den vestirske landmand kan se tilbage 
over århundreders fattigdom, og han be-

IFAJ - det står for International 
Federation of Agricultural Journalists 
- havde i år henlagt den årlige kon
gres til Irland i dagene 10.-16. juni.

De godt 100 deltagere kom fra 22 
lande med Australien, Japan og USA 
som de fjerneste. En deltager fra 
Iran, som har deltaget i adskillige 
kongresser, var åbenbart kommet hel
skindet gennem landets politiske om
væltning. Fra Danmark var der tre 
deltagere, hvoraf den ene var redak
tøren af Hedeselskabets Tidsskrift.

Da de indledende møder, som fo
regik i Dublin, var forbi, rejste delta
gerne til det vestlige Irland omkring 
byen Galway, hvor irsk landbrugs 
„smertensbørn“, de små uudviklede 
landbrug, er koncentreret. EF og den 
irske stat har afsat ca. 1 milliard kr. 
til et hjælpeprogram, som især vil sti
mulere mælkeproduktionen.
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Gode køer og frodigt græs mellem stendigerne på Michael Fordes marker. I baggrun
den hans moderne løsdrif tstald.

høver hjælp og opmuntring, hvis han skal 
formås til at sætte sig nye mål. Der er 
som i Danmark adgang til faglig vejled
ning, men f. eks. i det tyndtbefolkede og 
bjergrige Connemara-distrikt er der én 
konsulent for hver 600 „gårdmænd” og 
kun en for hver 2000 husmænd.

I Danmark kan landmænd og konsu
lenter forholdsvis let finde hinanden, da 
der ikke er nogen bred kløft mellem de
res faglige viden. Helt det samme gælder 
ikke for Irland, hvor så at sige ingen 
landmænd får videregående uddannelse 
efter at have forladt folkeskolen.

Foruden landbrugskonsulenter er der 
også offentligt støttede „udviklingsho!d“, 
som søger at få befolkningen til at samle 
sig om andelsvirksomhed - foruden land
brugets også om småindustrier, fiskeri, 
minkhold, skovbrug, turisme, servicefag

og husflid - med det formål at skaffe 
øgede indkomster til en egn.

Når en ide har taget form, mødes dens 
ophavsmand med en repræsentant fra 
„holdet”, og planen gennemdrøftes. Den 
personlige kontakt er af afgørende værdi, 
da den lokale befolkning oftest betragter 
offentlige institutioner som noget fjernt 
og abstrakt, mens den er villig til en drøf
telse „person til person”. Amterne, som 
denne hjælp ydes igennem, håber på den 
måde at skærpe borgernes sans for fore
kommende indtjeningsmuligheder.

Et vigtigt medie i nyhedsformidlingen 
til det praktiske landbrug er de land
brugsfaglige blade, og gang på gang un
der kongressen blev irske landbrugsjour
nalister fremhævet for deres betydnings
fulde indsats.

Andelsbevægelse har kun eksisteret en
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En hollandsk journalist forbiø ffe s over, 
hvad dr. Timon har at fortælle.

snes år i det område, som her beskrives, 
og under kongressen blev der gentagne 
gange givet udtryk for håb om, at lande 
inden for EF med stærk andelstradition 
ville støtte en spirende bevægelse i Vest- 
irland. Et talsmand fra andelsbevægelsen 
på Galway-egnen gentog, at EF-med- 
lemsskabet havde uddybet indkomstfor
skellen mellem hans medlemmer og kol
leger fra de bedste irske landdistrikter. 
Elan illustrerede det med, at den omsæt
ning, som 26.000 medlemmer i hans om
råde kunne præstere, svarede til, hvad 
6000 i de mere udviklede egne kunne 
frembringe.

Folk tror oftest på det, de ser med 
egne øjne. På forsøgsstationen i Belclare 
nord for Galway kan irske landmænd ved 
at betragte afgrøder på 400 ha overbevi
ses om, at det kan nytte at dræne, kalke 
og gøde jorden, fjerne huske og natur
græsser og tilså med rajgræs og hvidklø-
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Prima kødkvæg med tydeligt Hereford-islæt på Belclare forsøgsstation.
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ver. Resultater, der er opnået på den 6 
år gamle station, er nærmest mirakuløse.

De indtil nu få landmænd, som har ev
net at følge i stationens fodspor, har kun
net tredoble deres besætning af kvæg og 
får (det irske fårehold omfatter ca. 3 
mill stk.). To år gamle kreaturer fik en 
mertilvækst på godt 100 kilo, og i en 3 
år gammel fællesstald har 80 sortbrogede 
malkekøer allerede nået en for egnen be
mærkelsesværdig ydelse på godt 4000 kg 
mælk i gennemsnit.

Som i Danmark er der på Belclare 
mulighed for god kommunikation mel
lem forsøgsvirksomhed og praktisk land
brug. Det imponerede en italiensk kon

gresdeltager. - I mit hjemland ville vi- 
denskabsmænd på en tilsvarende institu
tion skrive tykke bøger om forsøgsresul
taterne - og bagefter ville de læse dem 
højt for hinanden, konkluderede han iro
nisk.

Forsøgsstationens leder, dr. V. M. Ti- 
mon, fortæller, at 3U mill, ha - og det vil 
sige de fleste - i Connaught-distriktet 
trænger til grundforbedring, at ca. 
100.000 ha i de næste 5 år vil blive 
grundforbedret med EF-støtte, som sam
men med den irske stats tilskud andrager 
1 milliard kr., og at landmændene kan 
opnå et tilskud, der dækker 70 pct. af 
de totale udgifter!
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De irske stendiger synes endeløse - århundreders slid har det kostet at få dem rejst.
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Den gamle irske farmer Tom Healy har netop solgt sin stud. Ingen af dyrene på marke
det var i reb.

Irsk landbrugs bruttoindtægt tredoble- 
des i 1970-78, og familiens arbejdsfor
tjeneste næsten femdobledes, men sam
tidig steg udgifterne, så den reelle ind
komststigning har været ca. 80 pct. Land
brug er et vigtigere erhverv i Irland end i 
andre EF-lande, eftersom 39 pct. af den 
totale eksportværdi hidrører fra kød- og 
mælkeprodukter. Af den irske befolkning 
på 3,2 mill, er 23 pct. beskæftiget ved 
landbrug mod f. eks. 2,5 og 9 pct. hen
holdsvis i England og Danmark.

I den lille by Oughterard nord for Gal
way overværede kongresdeltagerne et 
lille kvægmarked. Den 70-årige farmer 
Tom Healy havde netop solgt en lille tæt 
Hereford-stud på 2V% år for 3600 kr. 
Hans farm var på 20 ha, og hans ind

tægtskilde var 10 køer af kødrace plus 
opdræt. Han påstod energisk, at hans år
lige nettoindkomst fra landbruget kun 
var 3000 kr. Hertil kom så hans folke
pension. I hjemmet var der opvokset 10 
børn, et bidrag til, at Irland har Vest
europas højeste årlige fødselstilvækst på ■ 
1,12 pct. I Danmark er den 0,26 pct.

Hos farmeren Michael Forde i Clarin- 
bridge var børneflokken også stor, syv 
piger og en dreng, den 12-årige David, 
som bag rattet i en landrover tilbød de 
besøgende transport rundt på farmen. Og 
her var noget opmuntrende at se, for 
Forde-familien havde ved hårdt arbejde 
skabt et givtigt landbrug. Jorden var 
grundforbedret, får og kødkvæg sat ud 
og erstattet af 45 sortbrogede malkekøer
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Lederen af fællesstalden, hvor 80 høers mælkeydelse i gennemsnit er bragt op 4000 kg.

med en gennemsnitsydelse på godt 6000 
kg mælk. En betydelig indkomst er også 
salg af ungdyr til avl.

Klimaet er med den irske landmand, 
der kan have kvæget på græs i 9 af årets 
måneder, og adgang til inseminering kan 
hurtigt føre høje ydelsesanlæg ind i be
sætningerne. Forde ønsker ikke at opgive 
sin indkomst . - Efter at landmændene er 
begyndt at betale skat, er de blevet for
sigtige med den slags oplysninger, fortæl
ler en konsulent senere, og han anslår 
farmens bruttoindkomst til 150.000 kr.

*

I irske besætninger står i alt lige ved 
2 mill, køer, hvoraf 1,5 mill, er af malke
race, d. v.-s. 400.000 flere end i Dan
mark. I årene 1973-78 er den irske eks
portværdi af mælkeprodukter øget fra

955 til 3200 mill. kr.
Og det kan næppe vække større be

gejstring i andre EF-lande, at irsk land
brug sætter kødkvæget ud til fordel for 
malkekvæg. Men det foregår målbevidst. 
Således har en sammenslutning med 
55.000 mælkeproducerende landmænd 
omkring Dublin lige bygget en moderne 
tyrestation til 16 mill. kr. og med plads 
til 64 tyre. Helt fra New Zealand er der 
hentet sæd for at tilføre det sortbrogede 
malkekvæg de bedste ydelsesanlæg.

Men selv om irernes smag for whisky 
og Guinness-øl er betydelig, så spytter de 
ikke i glasset, når der hældes mælk i det. 
Konsumet af mælk pr. indbygger er det 
højeste i Europa, og det samme gælder 
smør, hvorimod fortæringen af ost kun 
er en tredjedel af gennemsnittet i EF. På
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Besøgende i Irland har ikke været der længe, før de hører om McCartin-brødrene 
Joe og Tommy, fattige landmandssønner, som har skabt et lille erhvervsimperium i 
Newtowngore i den nordvestlige del af landet.

Som drenge lånte de i 1954 penge til køb af en brugt traktor, hvormed de ud
førte arbejde for fremmede, og tillige oparbejdede de et hønsehold på 150. Det 
gav drengene en indtægt på 100 kr. om ugen - mange penge dengang.

Senere begyndte de at fede svin, og i dag producerer de 1000 om ugen. Af hen
syn til foderforsyningen opførtes et mølleri, som nu betjener hele egnen og forma
ler 1000 tons om ugen.

Grundforbedring af 400 ha tilsyneladende golde bjergsider, hvor sand og tørve
jord kunne blandes, skabte grundlag for en malkekobesætning med 150 højtydende 
køer. Bygning af egne stalde førte over i entreprenørvirksomhed, som nu beskæfti
ger 150 mand. Tallet af ansatte er i alt 300.

Egnen var absolut mandsdomineret. For at skabe mere ligevægt mellem køn
nene anlagde Joe og Tommy en konfektionsfabrik, som beskæftiger 60 kvinder. 
Det påstås, at tre ud af fire irske mænd og et ukendt antal irske kvinder nu sover i 
McCartin-pyjamas.

TV føres en intens kampagne for mælke
drikning, hvori bl. a. sportsstjerner stiller 
sig til rådighed ved at lade mælk indgå 
som et væsentligt produkt i deres ernæ
ringsprogram.

Under kongressen henvendte repræ
sentanter fra irsk landbrug sig gentagne

gange til deltagerne og bad dem videre
bringe, at irske landmænd ikke ønsker at 
optræde som konkurrenter til kolleger i 
andre lande, men at de betragter EF- 
medlemsskabet - og de fordele det giver 
dem - som et middel til at opnå en an
stændig levefod.

11978-79 blev 
brugt 3 mill, planter 
i de kollektive hegn

Det 2.  årsmøde i  
Fællesudvalget for 
Læplantning 
samlede 250 deltagere

Det afgørende spørgsmål er oprethol
delse og videreførelse af de gældende 
støtteordninger. Det var derfor glædeligt,

at EF besluttede at forlænge de regionale 
støtteordninger med en periode, stod der 
i beretningen, der blev fremlagt ved års
mødet, som Fællesudvalget for Læplant
ning holdt den 18. maj i Herning med 
250 deltagere.

Fra læplantningen er der afsendt an
søgning til FEOGA med anmodning om 
25 pct. støtte til 800 km hegn om året i 
perioden 1980-82. Såfremt beløbet be
vilges, vil det frygtede fald i aktiviteten 
delvis kunne undgås.

Den nuværende læplantningslov udlø
ber i 1981. Fællesudvalget og Hedesel
skabet vil i det kommende år vurdere, 
hvilke aktiviteter der skal iværksættes for
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at få loven videreført, så et tilstrækkeligt 
læplantningsniveau kan opretholdes.

*

I den kollektive plantning forventes 
der i efteråret 1978/foråret 1979 at være 
plantet 960 km hegn fordelt på 29 laug. 
På grundlag af indkomne ønsker og pri
oriteringer for efteråret 1979/foråret 1980 
forventes disse tal at stige til 1015 km 
fordelt på 31 laug. I 1978-79 blev der i 
alt brugt 3 mill, planter. På grund af 
frygten for elmesyge plantes der flere 
ahorn og ege, især vintereg.

Af de afholdte omkostninger i kalen
deråret 1978 på 10.497 mill. kr. er 2.979 
mill kr. (28 pct.) brugt til plantekøb, 
3.015 mill. kr. (29 pct.) brugt til maskin
stationer og 4.503 mill. kr. (43 pct.) 
brugt til arbejdsløn. I forhold til 1977 
er stigningen i alt på 19 pct.

Der er ikke sket nogen ændring af om
kostningernes sammensætning. Der ud
betales stadig 1,45 kr. i arbejdsløn, hver 
gang det offentlige udbetaler en tilskuds
krone. I årets løb har 284 personer været 
beskæftiget med plantning og renhol
delse.

Planteprisen efteråret 1978/foråret 
1979 var for lodsejeren 2,45 kr. for plan- 
teafstand på 1,00 m og 2,75 kr. for plan- 
teafstand 1,30 m. For efteråret 1979/for
året 1980 vil de tilsvarende priser være 
2,70 kr. og 3,00 kr. pr. plante.

For plantningsforeningerne viste året 
en mindre tilbagegang fra 675.751 stk. 
til 647.503 stk. Af de udleverede planter 
er 72 pct. løvtræ og 28 pct. nåletræ. Til 
sammenligning kan nævnes, at vildtplant
ningen, der ofte betragtes som et supple
ment til den kollektive og individuelle 
læplantning, har brugt 543.000 planter 
til 2039 modtagere. Disse fordeler sig 
med 86 pct. løvtræ og 14 pct. nåletræ.

KOLLEKTIV LÆPLANTNING

FORDELT TIL REGIONER
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For Hedeselskabets læplantningsarbej
der var det forløbne år præget af stor 
aktivitet, og staben af konsulenter har 
kunnet udvides yderligere, så der 1. ja
nuar 1979 var beskæftiget 1 læplant
ningschef, 1 inspektør, 19 læplantnings
konsulenter, 5 læplantningsassistenter og 
1 fuldmægtig. Hovedparten af lønninger
ne betales af staten, men på forskellig 
måde bidrager amter og kommuner med 
et beløb svarende til i alt 5 stillinger.

Et andet glædeligt bidrag udefra er 
Ina og Sven Hansen’s Fond i Sorø, der 
for 6. gang har betænkt læplantningen 
med 50.000 kr.

I tilknytning til læplantningen har der 
i årets løb været arbejdet med udnyttelse
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Holger Vesterager har overrakt Krølers le
gat til Otto Hansen og hustru.

af affaldstræ. Det er dog ikke lykkedes at 
finde en økonomisk forsvarlig metode, 
men der vil blive arbejdet videre med 
problemet, idet det er af betydning at 
kunne udnytte træet, der svarer til ca. 1 
pct. af olieforbruget.

Et andet samfundsproblem, som læ
plantningen var involveret i, er arbejds
løshedsbekæmpelsen. I årets løb har der 
været større projekter i Ringkøbing og 
Vejle. En konsulent er udlånt som pro
jektleder på Fyn, og dette arbejde vil 
blive videreført, idet man dog specielt vil 
interessere sig for at tage enkelte ledige 
ind i de bestående arbejdshold på lige 
fod med de traditionelle arbejdere.

*

Læplantningsudvalgets formand, gård
ejer Holger Vesterager, Grindsted, un
derstregede i forlængelse af beretningen, 
at det er laugenes opgave at se efter, at 
de kollektive hegn ikke ødelægges ved 
sprøjtning og halmafbrænding, Og når 
der plantes igen bliver det uden tilskud!

Han håbede, den nuværende læplant
ningslov kan fortsætte, men med større 
midler til rådighed — 15 mill. kr. mod nu 
5 mill. kr. på årsbasis. Det forekommer

at være en stor forhøjelse, men ikke hvis 
prisudviklingen i øvrigt tages i betragt
ning.

Niels Nielsen, Djursland Plantnings
forening, sagde, at der i de nye læhegn 
tages for lidt hensyn til bierne, og at der 
burde plantes hanpil i stedet for hunpil, 
som er værdiløse for bierne.

Direktør K. Sandahl Skov, Hedesel
skabet, takkede Læplantningsudvalget for 
godt samarbejde og fandt, at indkøringen 
af et nyt system var gået gnidningsløst. 
De nye hegn begynder at præge landska
bet og har også tiltrukket sig udenlandsk 
interesse. Der er indledt et samarbejde 
med dr. phil. Ole Hammer for at kunne 
udvælge mere bivenlige planter. (Se Hede
selskabets Tidsskrift nr. 3/1979).

Chr. Bonde, Tarm, spurgte, om læ
plantningskonsulenterne kunne give 
plantningsforeningerne en hjælpende 
hånd i stille perioder. Hertil svarede læ
plantningschef Chr, Als, Hedeselskabet, 
bekræftende.

Ved mødet overrakte Fællesudvalgets for
mand, Holger Vesterager, Grindsted, Krø- 
iers legat, et sølvfad, til gårdejer Otto Han
sen, Nørhå i Thy.

Da Otto Hansen i 1947 købte Nørgaard 
og i 1951 Vester Faddersbøl, var han med 
det samme klar over, at det gjaldt om at få 
plantet læ i den forblæste egn, og han fik 
sammen med venner og naboer dannet en 
lille plantningsforening med støtte fra He
deselskabets skovrider C. F. Jensen i Hurup.

Foruden et net af læhegn har Otto Han
sen med udpræget sans for landskabelig 
skønhed anlagt adskillige småplantninger til 
gavn for egnens fauna og miljø. Da Hede
selskabets Læplantningsarbejder kom til 
Nørhå i 1953, blev Otto Hansen formand 
for læplantningslauget, en post, han be
klædte i 20 år og udførte et uvurderligt ar
bejde til fremme af plantningssagen.
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Grundforbedring 
i den
ikke-humide 
del af troperne

Af lektor dr.  agro.
Jens Peter Møberg,
Kemisk Insti tut ,  
Landbohøjskolen

I denne artikelserie behandles nogle grund
forbedringsforhold, hvorved jorder i de 
ikke-humide dele af troperne adskiller sig 
fra danske jorder.

Formålet med artikelserien er at belyse 
de jordbundskemiske og -fysiske forhold, 
der gør, at grundforbedring ikke altid i 
disse lande kan udføres efter samme møn
ster som her.

Da det hovedsageligt er de veldrænede, 
stærkt forvitrede oxidhydroxidO-rige trope
jorder med lav reaktion, der trænger til op- 
kalkning, vil det blive disse jorders fysiske- 
kemiske egenskaber, der vil blive behandlet 
i denne artikel.

Da de første jordbundsfolk fra Vesten 
kom til troperne, startede de med at grund
forbedre de sure, veldrænede jorder på 
samme måde, som de med stort held havde 
gjort derhjemme. Men resultatet udeblev; 
ja ofte faldt udbyttet. Det er først i den 
sidste snes år, at disse jorders egenskaber 
er blevet bedre kendte, og årsagerne til de
res specielle reaktion ved kalktilførsel klar
lagt.

1 Begrebet „oxidhydroxider“ vil i denne arti
kelserie blive brugt som en fællesbetegnelse 
for de jern/aluminium-rige oxider/hydroxider, 
der findes i jorden i amorf til velkrystallinsk 
form. Hvor silicium er involveret vil det 
blive nævnt.

De veldrænede, stærkt forvitrede, 
oxidhydroxid-rige tropejorders 

egenskaber

Et karakteristisk træk hos disse jorder er 
deres store indhold af kaolinit og jern-rige 
oxidhydroxider i ler- og siltfraktionerne. 
Oxidhydroxiderne dækker ofte lermineral- 
og humuskolloidernes overflader i en sådan 
grad, at det er oxidhydroxidernes mere end 
kaolinitens og humuskolloidernes egenska
ber, der præger disse jorder.

Det interessante ved oxidhydroxidernes 
overflader er deres evne til at skifte elek
trisk ladning under påvirkning af jordvæ
skens sammensætning og koncentration. 
F. eks. vil en forskydning i jordens reaktion 
forårsage en forandring i deres elektriske 
ladning. Ved stigende pH vil jordens evne 
til at tilbageholde kalium, kalcium og mag
nesium stige.

Kaolinitens ladninger er hovedsageligt 
knyttet til endefladerne, hvor ladningerne i 
lighed med oxidhydroxiderne skifter ved 
ydre påvirkning. Humuskolloiderne har lig
nende egenskaber.

Fysisk-kemisk indebærer ovennævnte 
egenskaber bl. a. følgende forskelle mellem 
danske jorder og veldrænede, oxidhydroxid- 
rige tropejorder:
1) Ler- og humuskolloiderne i danske 
jorder er negativt ladede ved det fremher
skende reaktionstal. Dette indebærer, at 
jorden kan tilbageholde betydelige mæng
der af positivt ladede næringsioner, såsom 
kalium, kalcium, magnesium, kobber, m. fl., 
da disse tilbageholdes på overfladen af de 
negativt ladede ler- og humuskolloider. I 
modsætning hertil er de helt eller delvis 
oxidhydroxidbelagte kolloidfraktioner i de 
veldrænede tropejorder kun svagt negativt 
ladede ved de lave reaktionstal, der er frem
herskende der. I disse jorder udvaskes ikke 
alene de negativt ladede næringsioner let, 
såsom kvælstof og sulfat, men også de posi
tivt ladede næringsioner.
2) Mens mængden af negative ladninger 
på kolloider i danske jorder forbliver næ
sten konstant ved opkalkning fra et reak
tionstal fra f. eks. 4,5 til 7,5, er det ikke 
tilfældet med de oxidhydroxid-rige, veldræ-
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nede tropejorder. Her vil en opkalkning 
forårsage en forøgelse af antallet af nega
tive ladninger på jordkolloiderne.

Det vil sige, at kalkning af disse jorder 
vil forbedre deres evne til at tilbageholde 
kalium, magnesium, kalcium og andre posi
tivt ladede næringsioner.
3) Humusindholdet og kalkningstilstanden 
spiller en vigtig rolle for de mere ler-rige 
danske jorders struktur. Dette er ikke til
fældet med de veldrænede, oxidhydroxid- 
rige tropejorder. Selv om indholdet af hu- 
muskolloider spiller en vis rolle for jord
bundsstrukturen i sidstnævnte jorder, skyl
des disse jorders meget stabile mikrostruk
tur dog oxidhydroxidernes evne til at kitte 
jordpartiklerne sammen i meget stabile ag
gregater. Selv jorder med op til 60-80 pct. 
ler virker sandede at føle på og arbejde 
med. Men mere om jordbundstrukturen i 
en kommende artikel.

Af andre forskelle kan nævnes, at med 
undtagelse af jern og mangan, så er indhol
det af tilgængelige plantenæringsstoffer for 
det meste meget lavt i de veldrænede, oxid- 
hydroxid-rige tropejorder. Resultaterne af 
nogle jordbundsanalyser fra Danmark, Tan
zania og Øst Malaysia giver en idé om 
dette.

En af grundene til det lave indhold af plan
tenæringsstoffer er nok, som allerede nævnt, 
at disse jorders kolloider er næsten uladede. 
En anden grund er det lave indhold af let
nedbrydelige primære mineraler.

Der sker derfor ikke, som i mange dan
ske jorder, en fortsat frigørelse af plante-

næringsstoffer ved jordbundens forvitring.
En tredie årsag til det lave indhold af til

gængelige plantenæringsstoffer, er, at en del 
plantenæringsstoffer bindes stærkt af oxid
hydroxiderne. Det gælder først og fremmest 
fosfor, men også til en vis grad zink, kob
ber og en del andre mikronæringsstoffer.

Nogle af kalkningens positive virkninger 
på og problemer med de veldrænede, 
oxidhydroxid-rige jorder
Positive virkninger

Kalkning af de veldrænede, oxidhydroxid- 
rige tropejorder vil nedsætte eller elimi
nere aluminiumforgiftningsproblemerne, der 
er ret almindelige i disse jorder, hvor reak
tionstallet ofte ligger under 5. For mange 
nytteplanters vedkommende vil et højt ind
hold af tilgængeligt aluminium i underjor
den forhindre udnyttelsen af dennes vand- 
og mikronæringsstofreserver.

Nogle forsøg i Brasilien gengivet i Fig. 1 
viser fordelen ved at kalke til 30 cm dybde 
fremfor til kun 15 cm dybde under de der 
fremherskende klimaforhold.

Som allerede nævnt tidligere forøger kalk
ningen jordens evne til at tilbageholde posi
tivt ladede næringsioner. Det har vist sig, at 
det er muligt at fire- til femdoble en oxid- 
hydroxid-rig jords kationsadsorptionskapa
citet - som er et mål for denne form for 
tilbageholdelsesevne - ved opkalkning.

I visse jorder er kalciumindholdet så lavt, 
at der er tale om direkte kalciummangel. 
Der er ingen tvivl om, at en kalktilførsel 
til de to tropejorder, vist i Tabel 1, ikke

Tabel 1. Reaktionstal, humusindhold og indhold af tilgængelige plantenæringsstoffer (kg/ha) i 
plovfuren i nogle veldrænede jorder fra Danmark, Tanzania og Øst Malaysia.

Reaktions
tal

%
Humus

Plantenæringsstoffer 
Fosfor Kalcium

i plovfuren 
Magnesium

i kg!ha)
Kalium

Dansk agerjord 
på morænen 6,7 1,9 285 4000 240 390

Dansk udyrket 
hedesandjord 3,6 2,2 70 90 10 30

Tanzaniansk 
dyrket jord 4,8 1,5 12 250 105 20

Malajsisk
skovjord 4,5 1,9 - 130 40 130
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4 Afgrøder O - 30 cm dybde

O - 15 cm dybde

12 4 8
Kalk tilført (tons/ha)

Samlet kornudbytte fra fire efter hinanden 
følgende afgrøder af Sorghum efter kalk
tilførselen. Kalken blev blandet i henholds
vis de øverste 30 cm og de øverste 15 cm 
af jordlaget.

Fænomenet er jo ikke ukendt, idet det ofte 
blev observeret på de midtjyske sandjorder 
i slutningen af sidste århundrede, da merg- 
ling og kalkning blev populær.

Kalkningens indflydelse på jordbundens 
struktur er endnu langtfra klarlagt, men no
get tyder på, at kalkning ikke, som i danske 
jorder, virker strukturforbedrende. Tvært
imod er der noget, der tyder på, at en kraf
tig kalkning forringer de veldrænede, oxid- 
hydroxid-rige tropejorders struktur. Dog, 
mere om delte i næste artikel.

alene vil virke grundforbedrende i normal 
betydning, men også have gødende virk
ning. Tilførsel af kalk vil også forøge til
gængeligheden af visse plantenæringsstoffer, 
det gælder f. eks. molybdæn. Fosfor er let
test tilgængeligt for planterne, når reak
tionstallet hverken er for lavt eller for højt, 
d. v. s. ved et reaktionstal omkring 6-6,5.

Kalkningsproblemer
Hvor indholdet af næringsioner, såsom 

kalium og magnesium er lavt, kan en kraf
tig opkalkning føre til magnesium- og ka
liummangel. Årsagen til dette er, at plan
terne har svært ved at optage disse nærings
stoffer, hvis de kun findes i små mængder 
i jordvæsken sammen med store mængder 
af kalcium. Denne form for antagonisme 
er nok for en del af disse jorder en af år
sagerne til udbyttenedgang ved kraftig 
kalkning.

Et andet problem ved opkalkning er disse 
jorders ringe stødpudeevne, d. v. s. der skal 
langt mindre mængder af kalk til at hæve 
reaktionstallet en enhed eller to i de vel
drænede, oxidhydroxid-rige tropejorder, end 
det normalt er tilfældet for danske jorder.

Den ringe stødpudeevne er nok en anden 
grund til den til tider observerede udbytte
nedgang ved kraftig opkalkning.

Et tredie problem er uden tvivl disse jor
ders lave indhold af tilgængeligt fosfat og 
mikronæringsstoffer.

De fleste mikronæringsstoffers tilgænge
lighed falder med stigende reaktionstal, så 
snart dette stiger over 5-5,5. Meget tyder 
på, at dette også er en af grundene til en 
udbyttenedgang ved kraftig opkalkning.

Vind og læ 
i bebyggelser
Hedeselskabet opfordres til at udarbejde 
Dansk Vindforsknings Historie.

Introduktion til Vindklima II: Vind og læ 
i bebyggelser af Claus Houlberg og udgivet 
af Det kongelige danske Kunstakademi, 
Bygningsteknisk Studiearkiv, foreligger nu. 
Publikationen er på 178 sider i format A4

og er illustreret med 1.90 tegninger, dia
grammer og tabeller. Prisen er 75 kr. + 8 
kr. ved forsendelse.

Det anføres, at det ville være naturligt, 
om Hedeselskabet tog initiativ til udarbej
delsen af en Dansk Vindforsknings Historie. 
Et sådant arbejde ville samtidig fortælle om 
verdens første systematiske udforskning af 
vindens egenskaber og virkninger. Det brin
ger navne om Dalgas, la Cour, Nøkken- 
tved, Jensen m. fl. frem i erindringen.
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Jens Sønderups 
arvinger betænker 
Kongenshus
Ved bestyrelsesmødet den 28. maj i Kon
genshus Mindepark forelå der meddelelse 
om, at tidligere minister Jens Sønderups 
enke og arvinger havde overdraget Minde
parken en obligationspost på 67.000 kr. på
lydende. Der var ikke klausul i forbindelse 
med gaven.

Der forelå 10 ansøgninger om navnepla
cering i Mindedalen, og de blev alle god
kendt:

Ålborg Amt
Gislum herred, Vognsild sogn.
Jens Nicolaj Aagesen, Gøttrup - 1881-1945 
Hustru: Else Marie - 1880-1956 
Thisted Amt
Refs herred, Hvidbjerg sogn.
Søren Larsen Pedersen, Nørreheden - 1894-1978 
Hustru: Emilie - 1906- 
Viborg Amt
Nørlyng herred, Vorde sogn.
Niels Marinus Sørensen, Hulager - 1894-1975 
Hustru: Kristine - 1895-1974 
Fjends herred, Taarup sogn.
Christen Christensen, Rævind - 1875-1958 
Hustru: Jensine - 1878-1950 
Ringkøbing Amt
Hammerum herred, Simmelkjær sogn.
Mads Meedom Poulsen, Simmelkær - 1894-1971 
Hustru: Dagmar - 1899-1974 
Nørre Horne herred, Egvad sogn.
Emanuel Vestbo, Egvad - 1896-1966 
Hustru: Agnes Johanne - 1909- 
Hammerum herred, Sunds sogn.
Christian Larsen, Linaa - 1887-1971 
Hustru: Mette Katrine - 1892-1971 
Skanderborg Amt 
Vrads herred, Ejstrup sogn.
Niels Kristian Kloster Jonassen,

Hygild - 1848-1914 
Hustru: Karen - 1852-1914 
Vejle Amt
Christian Jensen, Vonge Skov - 1851-1926 
Hustru: Else - 1843-1910 
Ribe Amt
Skads herred, Starup sogn.
Ebbe Kristian Pedersen, Hesselbo - 1878-1979 
Hustru: Anna - 1881-1965

Interesse for morbærtræer 
og si lkeavl
Dorthea Arnfred, Lerte ved Sommersted, 
har rettet henvendelse til Tidsskriftet om, 
at det skal få planteskolerne til at fatte in
teresse for dykning af morbærtræer, Hvid 
Morbær.

Hun synes, det er et smukt træ, og des
uden har hun opdræt af silkeorme, som sø
ger deres føde af morbærtræets blade.

Liggende for langt mod nord har Dan
mark ikke de bedste betingelser som „silke
land", selv om Christian IV plantede mor
bærtræer i Rosenborg have med henblik på 
silkeavl.

I første halvdel af 1900-årene blev der 
gjort tilløb til morbærdyrkning og silkeavl, 
og f. eks. på Ankerhus i Sorø blev der av
let silke nok til en dåbskjole. Nu findes kun 
rester af morbærhække og spredte bestande 
af silkeorme. - Men måske kan interessen 
for naturstoffer give silkeavlen en ny op- 
blusning.

Oplysninger om 
jyske egekrat
Fra Erik Oksbjerg, GI. Hareskovvej 359, 
3500 Værløse, og Eiler Worsøe, Lundbjerg- 
vej 2, Værum, 8900 Randers, har vi mod
taget:

Vi arbejder for tiden med en undersøgel
se af de jyske egekrats forhold og anven
delse før i tiden, og har allerede et stort 
materiale, men det vil være værdifuldt at 
kunne supplere det med, hvad folk i områ
det, d.v.s. Vendsyssel og det øvrige Jylland 
vest for en linie gennem Viborg-Silkeborg, 
kan tilføje.

Vi vil gerne vide noget om krattenes an
vendelse til græsning, til hugst af gavntræ 
og brænde, til høslet og til gærdemateriale. 
Vi vil være glade for et par ord om, hvor
dan man har anvendt egekrattene og hvor
når.
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PLOVE GRUBBERE
STENOPTRÆKKERE

m PLOVFABRIKKEN

»BOVLUND« A/S
6535 Branderup J.(04) 83 52 33

Drænrør
2-8 "-SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464 Galten. T elefon 06-94 30 29

Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier  

i  Jylland og på Øerne.  
Henvendelse t i l  skovfoged E. Horn og 

skovfoged Vagn Søborg Larsen,  
Viborg,  telefon (06) 62 61 11.



ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Spec tel la emner after opgave. Alt i betonvaret efter 0 S 400
Ringkøbing Cementvarefabrik - TM. (07) 32 16 00 A/S N. SKYTTE

SPAREKASSEN
Midtjylland

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-L. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals

SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull oriv. (04) 85 12 44

tn

Beton ApS

7500 Holstebro

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

All i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

TU. (07) 42 31 33

MilWil WilVfi
DANREGN

SPECJALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE -TLF. 07-180765*

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06-382411

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

u: t
Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby
trétonvare-industri. telefon (06) .17 10 55

Ny og bedre skovsav
J0BU LP4/LP40
5,9 kg koncentreret ydelse 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav i sin klasse 
(43 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som må kræves 
af en virkelig skovhuggersav. 
Prøv J06ULP4 1P40 
hos osl

Di

Alt i skovredskaber fra
(ESI JOBU

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

a

i
Import - En gros - Salg - Service

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



Alt i
betonvarer

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

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

Det moderne drænings
materiale

for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 
JYSTRUP

Telf. Ortved 03628-300

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

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til  bygningstømmer og master

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

POROSITRØR

HUSK

at melde flytning 

til postvæsenet
%

HAFNIA
HAANDIHAAND
• helsikring i hverdagen

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

JOBU kædesave, skov- 
spil, sikkerhedsudstyr, 
reservedele

IMPORT
SALG . SERVICE

SANDVIK traktorspil, 
med eller uden radio
manøvrering. Det mest 
udbredte og afprøvede 
skovspil på det danske 
marked.
Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinieverandør.
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
handel med pyntegrønt




