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AFVANDING
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer 
over hele landet.

• Vi løser alle afvandingsproblemer, en
ten det gælder nyopførte anlæg eller 
reparationer af bestående anlæg.

• Mere end 50 års erfaring i alt vedrø
rende afvanding.

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr.

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

• Tilbud på og opførelse af nyanlæg 
overalt med ydelser fra 10 l/sek. til 
5000 l/sek.

LYKKEGÅRD A/S
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 98 13 16

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afyandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L 0 V E N “
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

UNIMAX
afvandingspumpe

r / c ■s *•..

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

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

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

Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-fw. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull oriv. (04) 85 12 44

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

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

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



Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier 

i Jylland og på Øerne.

Henvendelse til skovfogederne
E. Horn 

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

lokal 206 og 259

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.

Meld flytning til 

Hedeselskabets 

hovedkontor
De kan regne 
med os

ANDELSBANKEN



mSkovteknisk Institut’s
MASKIN DEMONSTRATION 1980

Torsdag den 18. 9. 1980 afholder Skovteknisk Institut en større fremvisning og demonstration af 
redskaber og maskiner.
Arrangementet består af to dele, dels en udstillingsplads med stande, dels en række demonstra
tionsfelter i skoven.

Demonstrations- Ca. 80 firmaer medvirker ved arrangementet, der vil omfatte hovedemnerne: 
emner: Håndredskaber og motorsave - vej- og vandbygning - mekaniseret fældning, af-

kvistning og transport i nåletræsbevoksninger - skovnings- og transportsystemer 
i unge og mellemaldrende løv- og nåletræsbevoksninger - sprøjtning og gødsk
ning - oparbejdning af marginale træressourcer - oparbejdning af brænde - 
brænde- og flisfyr - kulturredskaber, samt mange andre hjælpemidler for skov
bruget.

Tid: Torsdag den 18. 9. 1980 i tiden 09.00 til ca. 17,30.

Sted; Fussingø statsskovdistrikt, ca. 10 km vest for Randers.

Tilkørsel: Fra Randers over Over-Fussing - Fussingø.
Fra Viborg over Læsten - Fussingø.
Fra Bjerringbro over Skjern K - Ålum - Fussingø.
Fra Langå over Ør-Velling - Vr-Velling - Ålum - Fussingø.

Parkering: Parkeringspladsen er åben fra kl. 08.00.
Parkering må kun finde sted på afmærkede parkeringspladser.

Sikkerhed: Sikkerhedshjelm medbringes og skal bæres ved demonstrationer i skoven.

Frokost: Frokost og drikkevarer vil kunne købes i cafeteriet på pladsen.

Betaling Betaling for deltagelse er 80 kr. pro persona (incl. trykt program, fri parkering
samt adgang til demonstrationerne). Beløbet bedes indbetalt på GIRO 6 54 80 08. 
Programmet er betalingsattest og skal forevises ved indkørsel og på forlangende. 
Betaling vil kun i meget begrænset omfang kunne finde sted ved indgangen, men
af hensyn til detailplanlægningen beder vi om, flest mulige gæster snarest belej
ligt sikrer sig program ved indbetaling til SKOVTEKNISK INSTITUT. I ugen før 
demonstrationen vil program blive tilsendt i et til det indbetalte beløb svarende 
antal eksemplarer.

Yderligere oplysninger om arrangementet findes i nævnte program og kan desuden indhentes ved 
SKOVTEKNISK INSTITUT, Amalievej 20, 1875 København V.
Tlf.: (01) 24 42 66, GIRO 6 54 80 08, TELEX 19765 dsh dk.

ARRANGEMENTET HENVENDER SIG TIL ALLE MED TILKNYTNING TIL SKOVBRUGSERHVERVET
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Hedeselskabet udfolder 
frodig virksomhed 
for landbrug og skovbrug
Sagde formanden for Hedeselskabets 
bestyrelse, direktør A. W. Nielsen, blandt 
andet i årsberetningen, som han aflagde ved 
selskabets årsmøde 2.-3. juni i Fåborg

- Når man erfarer om og fordyber sig i Hedeselskabets 
virksomhed på en række områder, der kræver en special
viden, som næppe findes samlet noget andet steds, og man 
betragter det frodige virke, selskabet udfolder for land- og 
skovbrug, så virker det forstemmende for ikke at bruge 
stærkere ord, at staten i disse år, hvor eksport og produk
tivitet er så nødvendig og efterspurgt, år efter år nedskæ
rer de beløb, som land- og skovbrug hidtil har fået stillet 
til rådighed via Hedeselskabet.

Det virker ikke blot med til at gøre planlægningen af 
Hedeselskabets arbejde sværere og mindre tilfredsstillende, 
men det tager lysten til at vise nyt initiativ fra mange 
landmænd og skovejere. Yderligere nedskæringer vil med
føre højere udgifter for lodsejerne og større forfald i de 
mindre plantager, hvis bedrift allerede er tabsgivende, fordi 
ejerne ikke kan påtage sig de stigende udgifter.

Skovbrugsafdelingen har i 1979 kunnet regne med sti
gende efterspørgsel på alle træeffekter - og med stigende 
priser. Trods stagnation i byggeriet er savværkerne godt 
beskæftigede og har iværksat en eksport til Vesttyskland. 
Der er lejlighedsvis mangel på visse effekter. I 1980 har 
priserne rettet sig yderligere, og der er svagt positive øko
nomiske resultater i en række plantager.

Det er værd at bemærke, at de danske skove bør strække



sig vidt for at forsyne den danske træ
industri. Vi kan ikke basere vor fremtid 
på at være råvareleverandør til udenland
ske træindustrier. Der er i alt en hugst i 
afdelingen på 208.000 m3 svarende til en 
importværdi for savskåret tømmer alene 
på ca. 50 mill. kr.

Læplantningsloven udløber med 1981, 
men det er vort håb, at loven fornyes, og 
at statens bidrag øges. De såkaldte 
FEOGA tilskud ophører med udgangen 
af 1982 og kan efter de nugældende reg
ler ikke fornyes. Det vil blive et tilbage
skridt, såfremt statens tilskud ikke øges 
med tilsvarende beløb.

Planteskolevirksomheden blev i året 
fuldstændigt omorganiseret og forenklet. 
Ved at samle planteskolevirksomheden i 
store enheder er det muligt at øge pro
duktionen til 12 mill, planter fremstillet 
til lavere priser. Til disse formål har vi 
forpagtet af staten forsøgsgården i Studs
gård og erhvervet ejendommen Brønd
lundgård.

Grundforbedringsafdelingen kan notere 
stigende interesse for dræning, medens 
interessen for nye vandingsanlæg er af
tagende. Der er i 1979 fuldført 2044 
dræningssager med et areal på ca. 5000 
ha. Der har været behandlet 650 van
dingssager dækkende et areal på ca. 4800 
ha.

Det er af interesse at notere, at der 
har været arbejdet med 290 miljøsager. 
Heraf er 82 afsluttet, 63 under udarbej
delse, og 145 på tegnebrættet.

Afdelingen løser mangfoldige opgaver 
fra anlæg af kunstige søer, fisketrapper i 
vandløb, regulering og forsøg i brunkuls
lejer, der søges tilplantet, til regulering 
af Storåen gennem Holstebro by.

En ny, omfattende og uhyre vigtig op
gave er arbejdet med at sikre, at de plan

lagte gasledninger kan føres gennem lan
det uden gene for mangfoldige krydsende 
dræn og vandløb. Hedeselskabets omfat
tende tegningsarkiver og erfaringer vil her 
kunne udnyttes fuldt ud og spare vort 
samfund for unødvendige gener og store 
udgifter.

Spildevandsplanlægning indtager en 
stigende del af virksomheden. Gennem 
forsøg søges det godtgjort om og i hvil
ket omfang industrispildevand kan ud
sprøjtes over landbrugsjord.

Vore udgifter til forskning og forsøg 
er stigende. Skovtræforædling, gødnings
forsøg, dræning og hydrometriske under
søgelser indgår hver for sig i en samlet 
plan med det ene mål: at komme sam
fundet tilgode.

I Sudan, Thailand, Algier og Sierra 
Leone har Hedeselskabet medvirket i en 
række projekter ved levering bl.a. af 
know-how. Det er tilfredsstillende, at vi 
også her kan øve en værdifuld indsats.

De hydrologiske undersøgelser og for
søg fortsætter i øget omfang og ofte i sam
arbejde med staten, amter og kommuner. 
Med udgangen af 1980 udløber den gæl
dende grundforbedringslov, og vi håber, 
at de fire forligspartier går ind for en ny 
lov med øgede rådighedsbeløb på ikke 
under 50 mill. kr. årligt.

Da Hedeselskabet i 1958 lod den gule 
bygning opføre på Hjultorvet, var man 
af den opfattelse, at pladsbehovet var 
dækket for mange år fremover. Det blev 
også tilfældet. Men for de sidste åringer 
har pladsforholdene været helt utilfreds
stillende. Lukningen af gadenettet for 
kørsel til Hjultorvet måtte føre til en 
flytning af laboratorierne.

Bestyrelsen fandt det rigtigt at bygge, 
og i september i år vil alt og alle være 
på plads i det nye hus på Klostermarken.
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Dronningen 
vil deltage i 
indvielsen af 
Hedeselskabets 
ny hovedbygning 
9. september

Årsmødet 1981 holdes i Viborg

Nielsen. Et uddrag af beretningen bringes 
særskilt i tidsskriftet.

Årsmødet blev ledet af repræsentant
skabets formand, kammerherre, godsejer 
Chr. Mourier-Petersen, Rugård. Forman
den blev genvalgt, og nyvalgt som næst
formand for repræsentantskabet blev fhv. 
minister, gårdejer Anders Andersen, 
Grenå.

*

Forhandlingen efter beretningen blev åb
net af gårdejer Knud Raunkjær, Lyne, 
som rejste spørgsmålet, hvorvidt de gamle 
grantræhegn var ryddet for konsekvent. 
Følgerne af stormen den 19. april kunne 
tyde på det. - Han spurgte, om ikke det

Hendes Majestæt Dronning Margrethe, 
som er Hedeselskabets protektor, har 
givet tilsagn om at deltage i indvielsen 
den 9. september af selskabets nye hoved
bygning på Klostermarken i Viborg.

Indvielsen vil forme sig som en sam
menkomst med deltagelse af indbudte 
gæster, af repræsentantskabets medlem
mer, selskabets ledelse og repræsentanter 
for medarbejderne.

Hedeselskabets årsmøde i 1981 er fast
lagt til 18.-19. maj i Viborg.

Disse oplysninger blev givet af forman
den for Hedeselskabets bestyrelse, direk
tør A. W. Nielsen, ved årsmødet i Fåborg 
2.-3. juni.

Da Hedeselskabets direktør K. Sandahl 
Skov var syg, blev årsberetningen aflagt 
og regnskabet forelagt af direktør A. W.

Baron Schaffalitzky de Muckadell bistået af 
skovrider Ebbe Udsen fortæller om grev
skabet.

e

■
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var rimeligt at søge beskatningsreglerne 
ændret, så der gives fradrag i indkomsten 
for udgifter ved førstegangs plantning. - 
Han mente tillige, at man ved overgang 
til opkrævning af medlemskontingentet 
over EDB ville komme til at savne de 
lokale forretningsførere.

Formand for Læplantningsudvalget, 
gårdejer Holger Vesterager, Grindsted, 
sagde, at der arbejdes ud fra det princip, 
at gamle granhegn i god stand ikke må 
ryddes, og at så mange som muligt skal 
bevares.

Husmand Peter Petersen, Ellum, sagde, 
at der var interesse for at bevare Skær- 
bæk Planteskole med et udvalg af have
planter.

Hertil svarede bestyrelsens formand, 
direktør A. W. Nielsen, at han fra et be
søg i Skærbæk havde kendskab til, at der 
lokalt var interesse for at fortsætte plante
skolen i et begrænset omfang, og at Hede
selskabet såvidt muligt ville medvirke til, 
at den kan drives videre.

Til K. Raunkjær sagde statsautoriseret 
revisor K. Hammer-Pedersen, Århus, at 
han, uden at erindre skattereglerne i de
taljer ville mene, at førstegangs tilplant
ning må betragtes som en investering og 
derfor ikke kan fradrages indkomsten 
som en driftsudgift.

Forstander Sv, Haugaard, Skive, øn
skede oplysning om elmesygens indvirk
ning på læplantningen.

Afdelingschef Søren Grosen, Hedesel
skabet, svarede, at brugen af elm begræn
ses, så arten kan undværes i hegnene, 
hvis den rammes af sygdom.

7£

Kammerherre Chr. Mourier-Petersen tak
kede den brede kreds, som havde ydet

skriftlige bidrag til Tidsskriftets jubilæ
umsnummer og derved gjort det særdeles 
læseværdigt. Senere takkede Chr. Mou
rier-Petersen kontorchef ved Hedeselska
bet, B. Dalberg-Larsen, som fratræder sin 
stilling ved udgangen af juli måned, for 
næsten 40 års tjeneste i selskabet.

Direktør A. W. Nielsen omtalte et for
slag, som landsretssagfører Jacob Hald, 
København, på fleres vegne havde stillet 
ved årsmødet i fjor angående en studie
rejse til Holland for repræsentantskabet. 
Han nævnte de forskellige rejsemulighe
der, og at udgiften ville blive ca. 3.000 
kr. pr. deltager.

Gårdejer N. P. Skytte Lauridsen, Bæ- 
lum, fandt rejseudgiften relativ høj, men 
mente, at der i de hollandske landvin
dings- og kultiveringsarbejder kunne hen
tes inspiration både holdningsmæssigt og 
økonomisk. Han spurgte, om Hedesel
skabet kan være med til at hindre, at by
udvikling finder sted på god landbrugs
jord.

Direktør A. W. Nielsen mente, det lå 
uden for Hedeselskabets muligheder, og 
at selskabet ikke var den rette til at tage 
sig af denne sag.

Adskillige røbede interesse for spørgs
målet, og følgende havde kommentarer at 
føje til: Sekretariatsleder Fl. Duus-Ma- 
thiesen, Landbrugsministeriets Arealdata 
Kontor, Vejle, godsejer A. Olufsen, 
Quistrup, forstander Svend Haugård, Re- 
sen, godsejer P. Skak Olufsen, Quistrup, 
og formanden for Statens Jordlovsudvalg 
Ib Rasmussen, Skævinge.

-X-

På årsmødets anden dag havde med
arbejdere fra Hedeselskabets Odense- 
kontor tilrettelagt en bustur gennem det
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afvekslende og smukke sydvestfynske 
landskab, der især er præget af de store 
jordbrug, hvor Hedeselskabet har udført 
betragtelige arbejder.

To gange havde deltagerne lejlighed til 
at forlade busserne. Det var ved de spæn
dende langdysser i Alléskoven øst for 
Fåborg og på Arreskov slot, hvor gods
ejer, hofjægermester, dr. agro. Michael 
baron Schaffalitzky de Muckadell fortalte

om grevskabet Muckadell, der for hoved
partens vedkommende består af gårdene 
Arreskov, Brobygård og Gelskov, tilsam
men 2910 tønder land. Heraf er 870 t. 1. 
skov, hvori der i fjor blev hugget 4400m3, 
og 430 t. 1. sø, som har et årligt „afkast“ 
på 3-6 tons ål. Kun på Gelskov er der 
stadig en kvægbesætning med 60 røde 
malkekøer.

Årsmødedeltagerne i gåsegang mellem langdysserne i Alléskoven.

IV
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1020 km læhegn 
blev der plantet 
kollektivt i 
sæsonen 1979-80

Men krisen i landbruget kan 
vælte fremtidige planer, siger 
Fællesudvalgets formand

I den kollektive læplantning er der i 
efteråret 1979 og foråret 1980 plantet 
1020 km hegn fordelt på 31 laug, og det 
er dermed den sæson, hvor der er plantet 
mest, siden kollektiv plantning begyndte, 
sagde formanden for Fællesudvalget for 
Læplantning, gårdejer Holger Vesterager, 
Grindsted, ved årsmødet i Hjørring den 
28. maj.

Omsætningen ved plantningen var godt 
15,4 mill, kr., hvoraf over 40 pct. er an-

Holger Vesterager overrækker Krølers legal 
til Jens Oluf Olesen og hans hustru.

i

vendt til arbejdslønninger. Plantningen 
har altså en stor beskæftigelsesmæssig 
effekt.

I plantningsforeningerne er der til 1150 
modtagere leveret 670.000 planter, 
164.000 nåletræer og 506.000 løvtræer. 
Som statstilskud blev ydet 494.000 kr.

*

Til Fællesudvalget er der indkommet øn
ske om at få plantet 895 km hegn i 1980- 
81, men med de bevilgede midler er det 
kun muligt at plante 770 km. Det er en 
følge af inflationen og mindre tilskud fra 
FEOGA. På regeringens beskæftigelses- 
lov er der for 1981 afsat 3 mill. kr. til læ
plantning, og for de følgende 2 år er der 
forslag om henholdsvis 7 og 10 mill. kr. 
Kommer de til udbetaling, vil det være 
muligt i 1981-82 igen at kunne plante 
1000 km om året.

Der er i dag ikke ensartethed fra kom
mune til kommune vedrørende fradrag af 
udgifter til gen- og nyetablering af læ
hegn. Landsskatteretten har i 1979 ind
taget det standpunkt, at omkostningen 
ved genetablering er fradragsberettiget 
med lige så mange 1/30 som det antal år, 
den enkelte har ejet sin ejendom, en af
gørelse, der stiller lodsejerne meget uens. 
Og problemet forstærkes af, at lodsejerne 
ikke selv bestemmer plantningstidspunk
tet, men må indordne sig under de kol
lektive planer. Fællesudvalget har derfor 
taget initiativ til en mere ensartet sags
behandling.

Under stormen den 19. april så vi, 
hvilken betydning læhegnene har, og var 
stormen blevet mere langvarig, kunne føl
gerne være blevet katastrofale. Men ikke 
kun landbruget led tab. Også det offent
lige får en betydelig regning.

Alene i Ringkøbing amt skal 750 km 
grøft ved hovedvejene renses op og ved
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amtsvejene 670 km - en udgift til amt og 
stat på 2,1 mill. kr.

Depression har ramt landbruget, slut
tede formanden, og hvis ikke økonomien 
retter sig væsentligt i de kommende år, 
er jeg bange for, at læplantningsplanerne 
ikke kan realiseres. Hvis det for land
manden bliver et spørgsmål om at over
leve, vil læplantningen ikke stå som den 
nødvendigste investering.

#

Fællesudvalgets regnskab blev forelagt af 
læplantningschef C hr. AIs, Hedeselskabet. 
Det balancerede med 29.480 kr.

Krøiers legat blev i år tildelt gårdejer 
Jens Oluf Olesen, Højlund, som var en 
af de første i Vendsyssel, der plantede 
3-rækkede læhegn.

H -

Mødedeltagerne var som indledning ble
vet budt velkommen af borgmester Poul 
S. Poulsen, Hjørring, der hyldede plant
ningsfolkene for den indsats, de gennem 
100 år har øvet i landsdelen.

Landskonsulent Frode Olesen, Viby, 
redegjorde for problemerne omkring 
elmesygen, og på spørgsmål fra konsulent 
Kr. Ravn, Skjern, om hvorvidt det til
føgne sand fra den 19. april ville skade 
læhegnene, svarede han benægtende, men 
mente, at der kunne blive gener ved ren
holdelsen på grund af såsæd og græsfrø 
i sandet.

Læplantningschef Chr. Als opfordrede 
laugene til at søge kontakt med kommu
nerne for at få dem til at bruge beskæf
tigelsesmidler til udtynding af læhegn. 
Hedeselskabet vil medvirke ved udarbej
delse af budgetter.

Formand for Hjørring plantningsfor
ening, gårdejer Sigurd Larsen, fortalte om

foreningen, som blev stiftet efter et agita
tionsmøde, som E. M. Dalgas holdt i 
Hjørring i 1879.

Forud for ekskursionen efter mødet 
fortalte planteavlskonsulent Martin Chri
stensen om Vendsyssel og dens tilblivelse, 
og på turen gennem de smukke landska
ber var der orientering ved planteavls
konsulent H. Baltzer Nielsen.

I Tornby klitplantage fortalte fhv. klit- 
plantør Sand om oprettelsen af klitplan
tagerne, som har virket dæmpende på 
jorderosionen i disse egne, men under 
turen så deltagerne alligevel god land
brugsjord, der var dækket af et meter
tykt lag sand.

Af de afholdte omkostninger i kalenderåret 
1979 på 15,4 mill. kr. er 3,8 mill. kr. (25 °/o) 
brugt til plantekøb, 6,3 mill. kr. (41 °/o) 
brugt til arbejdsløn, 4,8 mill. kr. (32 °/o) 
brugt til maskinstationer. Som en ny betyde
lig post indgår kemikalier med 0,3 mill. kr. 
(2 No).

Beløbene er benyttet til de i diagrammet 
viste poster. Diverse omfatter især kørsels- 
penge til arbejdere og renter. Tallene er an
givet i procent.

/ årets løb har 338 personer været be
skæftiget ved plantning og renholdelse. Gen
nemsnitsarbejderen har været beskæftiget 
459 timer, og 59 har været beskæftiget over 
26 uger. Dette er en stigning på 55 pct. i 
forhold til året før.
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Popler gør Peking 
til en grøn 
og venlig by
Speciel formering af poppel
stiklinger, og udplantning 
når de er 6 meter høje

Af læplantningschef Chr. Als

Fra den 12. til den 24. maj deltog Det 
danske Hedeselskab i en dansk land
brugsmaskine- og opdyrkningsudstilling i 
Peking. Udstillingen blev besøgt af ca. 
20.000 indbudte gæster.

Kineserne viste stor interesse for Hede-

Udstillingens vartegn ophængt på en poppel 
ved indgangen.

I m III '

«******

selskabets udstilling, og delegationen, der 
bestod af direktør K. Sandahl Skov, kst. 
forsøgschef Viggo Larsen og læplant
ningschef Chr. Als, havde rig lejlighed til 
at drøfte landvindings- og opdyrknings
problemer med dem.

På grund af det meget stramme pro
gram for udstillingen og de tilknyttede 
symposier var der ikke muliged for besøg 
ude i landet, hvorfor indtrykket af kine
sisk landbrug indskrænkede sig til den vi
den, der kunne opnås ved at besøge folke- 
kommunen Red Star en formiddag.

Folkekommunen, der ligger 20 km fra 
Peking, havde et alsidigt landbrug med 
malkekøer, andefarm, frugtplantager og 
planteavl. Her, som andre steder i Kina, 
er det store forbrug af arbejdskraft slå
ende.

I dag er ca. 80 pct. af Kinas befolk
ning beskæftiget i landbruget, og opgaven 
i de kommende år vil være at moderni
sere landbruget og udbygge industrien i 
en sådan takt, at dele af befolkningen kan 
overflyttes fra landbruget til industrien, 
uden at det samtidig medfører risiko for 
arbejdsløshed, et begreb, man pr. defini
tion ikke vil acceptere.

Selv om der således ikke blev mulighed 
for en grundig indføring i vanding, dræ
ning, skovbrug og læplantning, var der rig 
mulighed til at se de praktiske resultater 
af de bestræbelser, som udfoldes for at 
gøre Peking til en grøn by, der er behage
lig at leve i for befolkningen.

Overalt langs de nye brede gader plan
tes alleer, der giver adskillelse af den 
kørende og gående trafik. Ofte plantes 
der også mellem den gående trafik og 
boligområderne, så gaderne kommer til at 
bestå af grønne rum.

Den vigtigste og næsten eneste træart 
til denne beplantningsopgave er Populus
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tormentosa, der er meget hurtigvoksende.
Planterne fremstilles ved stiklingsfor

mering på 4 planteskoler i Pekings om
egn, hvor delegationen havde rig lejlig
hed til at besøge den ene en formiddag. 
Stiklingerne laves på en for os ukendt 
måde, idet grenstykker på ca. 2 meters 
længde lægges 5-10 cm ned i jorden. For
skellige steder bryder knopperne og dan
ner nye planter.

Efter 1 år hakkes modergrenen over, 
så der opstår enkeltplanter. Planterne be
holdes i planteskolen, til de er ca. 6 m 
høje, hvilket opnås på 4-5 år.

Ved udplantning skæres alle grenene af 
træet, således at der plantes en rod og 
en bar stamme. Omkring hvert træ bygges 
en rund vold, så kunstvanding, der er 
nødvendig det første år, kan gennemføres; 
derefter skulle planterne kunne klare sig 
selv.

Med disse store planter opnås en be
tydelig effekt på meget kort tid, og Peking 
fremtræder derfor også - trods uinspire- 
rende byggeri - som en venlig og tilta
lende by. Den ensidige satsen på poppel 
kan dog godt give anledning til over
vejelse med hensyn til sygdomsangreb, 
men da træerne ser sunde ud, er der in
gen tvivl om, at kineserne er villige til at 
tage denne risiko.

Plantning i byerne har en lang tradition 
i Peking, og i de gamle kvarterer med 
små grå huse lyser træer op alle vegne, så 
indtrykket bliver venligt. I de gamle 
plantninger var Robinia pseudoacasia en 
dominerende art.

Udover at plante træer gøres der et 
stort arbejde med at pynte med buske og 
blomster, som ofte er plantet i krukker, 
så de kan skiftes ud. Det betyder, at der 
altid er smukke og friske opstillinger på 
centrale steder i byen.

m

Hedeselskabets delegation. Fra venstre Viggo 
Larsen, Chr. Als og K. Sandahl Skov flan
kerer Ji Zang Chen fra den nordøstligste 
provins Heilingkiang, hvor han har det forst
lige ansvar for 60 statsbrug d 10.000 ha.

Kunstvanding af poppelstiklinger i plante
skole, som leverer en fjerdedel af Pekings 
forbrug af træer og buske.
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Teknologien
har bragt os store
fordele
Trods problemer på verdens
basis kan man tillade sig at 
være optimistisk, hvis vi 
bygger videre på grund
læggende faktorer i de 
sidste 100 års udvikling

Af direktør Morten Knudsen, 
Teknologisk Institut

Uddrag af foredraget holdt ved 
Hedeselskabets årsmøde 
den 2, juni i Fåborg

Teknologien har bragt os store fordele i ret
ning af at befri os fra meget manuelt slid 
og givet os bekvemmelighed af enhver art 
samt bedre fysisk sundhed og en næsten til 
det ulidelige forlænget levetid. At kommu
nikationen også er forbedret i form af TV, 
jetfly m.v., må vel også betragtes som en 
fordel, selv om det kan være problematisk 
at børn, der forlader skolen i 18-års alde
ren, gennemsnitlig har set TV i lige så 
mange timer, som de har gået i skole.

Vi har takket være teknologien bragt os 
fra et agro- og håndværkspræget mangel
samfund over i et industri- og servicepræget 
velfærdssamfund, der samtidig præges af 
nogle negative konsekvenser i form af res
source- og miljøproblemer, stress og nye 
arbejdssygdomme, stadig mere komplicerede 
beslutningsprocedurer og dermed følgende 
risiko for fatale fejltagelser.

I takt med denne udvikling er der sket en 
ændring i holdninger og livsform, som er 
yderst betænkelig. Et organisk familieliv af

løses af en stadig mere syntetisk tilværelse, 
hvor børn i storbyerne fra de fødes på kli
nikken til de forlader uddannelsessystemet i 
20-30 års alderen er mere eller mindre iso
leret fra det pulserende liv.

De „opbevares" i forskellige institutioner 
uden kontakt med eller kendskab til foræl
dres eller andre voksnes arbejde, når bort
ses fra jordemødre, fritidspædagoger, lærere 
etc.

Intet under, at dette præger erhvervsøn
skerne, måske heller ikke at lægen Signe 
Engbæk for nylig har påvist, at hvert 6. 
barn er potentiel taber i vort højt udviklede 
velfærdssamfund.

Når hertil føjes, at vi industrielt set står 
over for store konkurrencemæssige proble
mer som følge af at der på verdensbasis er 
opbygget en overkapacitet på alle de tradi
tionelle produktionsområder, og jordbruget 
også har sine store problemer, er det klart, 
at der skal megen optimisme til for at tro 
på fremtiden.

Jeg tror, at man kan tillade sig at være 
optimistisk, hvis vi i den fortsatte udvikling 
bygger på nogle af de grundlæggende fak
torer bag vor erhvervs- og samfundsudvik
ling gennem de sidste 100 år.

*

Nok kan der klages over erhvervsklimaet i 
Danmark, men de, der har arbejdet i ud
landet, må erkende, at der her i landet er 
nogle forhold, som på meget positiv måde 
understøtter et erhvervsliv, ikke mindst set 
i relation til de nyindustrialiserede lande og 
statshandelslandene.

Jeg skal kort nævne nogle få faktorer, der 
alle indgår i den såkaldte infrastruktur. Vi 
har et veludbygget uddannelsessystem, trans
portsystem, el- og telesystem. Sundheds
væsenet er på et højt niveau. Bankvæsen, 
revisorer og andre rådgivende virksomheder, 
erhvervsorganisationer, udviklings- og ser
viceinstitutter fungerer som erhvervslivets 
hjælpere i en udstrækning, som næppe over
gås noget andet sted.

Hertil kommer en offentlig administra
tion, der er fri for korruption, og som - 
bl.a. på grund af landets lidenhed - funge
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rer langt mindre bureaukratisk end i de 
fleste andre lande, og i forbindelse hermed 
er der opbygget en sum af erhvervsfremme
ordninger, som i høj grad tilrettelægges og 
administreres i samvirke med erhvervenes 
organisationer.

Dette kan synes banalt, men ikke desto 
mindre overses disse helt væsentlige forhold 
ofte, indtil man står i et fremmed land og 
møder alle de problemer, der er knyttet til 
at etablere en produktion der.

Men at beklage os specielt over „det 
offentlige'4 er en del af vor tilværelse, og 
der kan da også stadig være grund til at 
være på vagt over for uhensigtsmæssig bu
reaukratisering; men i realiteten får vi fak
tisk meget for skatterne. Vi har blot væn
net os til det høje serviceniveau og anser 
det for noget ganske naturligt.

Noget andet, vi klager over, er vejret, 
men samtidig må vi erkende, at det ret kø
lige klima faktisk er skabt til arbejdsomhed, 
for at vi kan skabe os en udholdelig tilvæ
relse. Vi kan ikke sove nøgne under åben 
himmel og leve af de vilde dyr og planter. 
Det er en væsentlig grund til, at vi har fået 
en højt udviklet boligkultur, et godt jord
brug og en industri, der fremstiller egnet 
beklædning og andre brugsvarer.

En anden årsag er Grundtvig, der mere 
end nogen anden personificerer den åndelige 
frigørelse og udvikling, der i forrige århun
drede satte sig spor i højskoler og andels
bevægelse, i hedens opdyrkning og start af 
mange producerende virksomheder i køl
vandet af landbrugets opblomstring gennem 
satsning på videnbaseret produktion og for
ædling. I en af de værste krisetider, vi har 
haft, skabtes grundlaget for vor nuværende 
erhvervsstruktur, velfærd og liberale hold
ning.

Denne udvikling var et resultat af en 
vækst indefra, skabt af mange personers 
initiativ og frivilligt fællesskab - ikke ved 
central styring.

At vi er et lille land, som har måttet 
vinde indad, hvad udad tabtes, er også en 
af årsagerne til, at vi har klaret os godt. 
Vi har ikke været store nok til at begå de 
fejl, der er knyttet til at være stormagt, som 
kapløb om oprustning, atombomber, måne-

Tim

Direktør Morten Knudsen.

raketter og concordefly. Vi har heller ikke 
fået en virkelig højfinans eller store kon
cerner, der dirigerer udviklingen. Tværtimod 
har vi fået et erhvervsliv, der domineres af 
mindre og middelstore virksomheder med 
en betydelig flexibilitet og med en nær kon
takt mellem virksomhed og myndigheder, 
mellem ledere og medarbejdere.

Der har fortsat været plads til initiativ, 
og mange har været indstillet på at tage en 
risiko ved at starte noget nyt.

Vi har gennemgående haft ro på arbejds
markedet og et LO, der har vist forståelse 
for erhvervslivets vilkår, samtidig med at 
LO har fået gennemført lønforhøjelser, som 
har tvunget virksomhederne til at forny 
produktionsapparat og produkter, så vi sta
dig har kunnet forbedre produktionen og 
produktiviteten.

Vel er de høje lønninger en væsentlig be
lastning, men samtidig har vi en medarbej
derstab, der netop i kraft af den høje ind
tjening har opnået en selvstændighed og an
svarlighed, som er af høj værdi i produk
tionen, og som adskiller den fra de socialt 
ringe stillede, lavt lønnede arbejdere i mange
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1950 1960 1970 1978
PPII
1987

Skøn
2000

Landbrug m.v.............................................. 25.6 17.8 10.6 8.2 6 5
Industri og håndværk m.v.......................... 27.2 29.7 28.6 24.6 23 20
Bygge- og anlægsvirksomhed..................... 6.6 7.3 9.1 8.0 6 5
Handel og omsætning................................. 13.0 14.3 15.4 15.1 13 15
Transport og forskellig servicevirksomhed 16.8 16.5 15.4 15.1 16 15
Adm., undervisning socialvæsen m.v........ 8.3 11.4 18.0 27.1 36 40
Uoplyst ......................................................... 2.5 3.0 2.9 1.9 - -
Antal personer (i 1.000) ............................. 1.920 2.064 2.310 2.645 2.700 3000

lande. Der er basis for en i de fleste til
fælde stor og kvalificeret produktion pr. 
lønkrone.

Vor mangel på naturlige råstoffer har 
tvunget os til at tage mange videnbaserede 
produktioner op, finde metoder, der var 
egnede for vore forhold og relativt små 
virksomheder. Og vi har undgået en en
sidighed, der præger de gamle industrilandes 
råstofbaserede og dermed stærkt konjunk
turfølsomme store industrier.

*

At alle de lande, der omgiver os, giver 
store subsidier til erhvervslivet, gør konkur
rencen vanskelig; men samtidig er en sådan 
praksis med til at konservere udenlandske 
industrier, mens de danske virksomheder, 
der overlever - og det er trods alt langt de 
fleste - er tvunget til en stadig udvikling.

Selv inden for et så truet område som 
tekstil- og konfektionsindustrien har vi set, 
at man i Hammerum Herred og andre ste
der har forstået at tage konkurrencen op 
og at klare sig gennem initiativ, idérigdom 
og handelstalent.

Det gælder også for mange af vore andre 
industrier, ikke mindst inden for elektronik
branchen og den interessante stærkt expan- 
derende serviceindustri.

Den fremtidige teknologiske udvikling vil 
i meget høj grad blive præget af elektronik
ken, d.v.s. automatisering, elektronisk regu
lering og overvågning, som bl.a. må forud
ses at medføre, at alle landmænd får en 
dataterminal, som kan bruges til at optima- 
lisere dyrenes foderblandinger, ligesom det

må forventes, at vi efterhånden behersker 
alle vækstfaktorerne, hvad der giver mulig
hed for dyrkning af nye kulturer og for at 
opnå ensartede, forhåbentlig høje kvaliteter. 
Gennem fortsat forædling af plantearter, 
træer og dyr vil vi også kunne øge produk
tionen.

Den biokemiske industri, som i væsentlig 
grad tager udgangspunkt i jordbrugets pro
dukter, er en af de mest perspektivrige in
dustrier, og vi har her i landet lykkeligvis 
nogle fremragende virksomheder, der må 
karakteriseres som ledende i udviklingen på 
globalt niveau, som eksempelvis bryggerier
ne, sukkerfabrikkerne, NOVO m.fl.

Specielt den elektroniske udvikling kan 
virke skræmmende, og der er god grund til 
at være på vagt over for de negative kon
sekvenser, der kan opstå i form af øget 
arbejdsløshed, afhængighed af en elite, der 
behersker teknologien og af multinationale 
selskaber, der fremstiller mikroprocessorer, 
EDB-udstyr etc.

Der er en risiko for yderligere syntetise
ring af hele vor tilværelse, men der er også 
en chance for at anvende teknologien for
nuftigt. Det sidste kræver, at vi beskæftiger 
os mere med dens konsekvenser og bl.a. 
foretager teknologivurdering af vitale tek
nologiske nyskabelser med henblik på at re
gulere deres anvendelse, så de medvirker til 
at skabe et humant samfund.

*

I hele denne proces har Teknologisk Insti
tut en central placering for så vidt angår 
byerhvervene, mens Hedeselskabet efter min
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vurdering bør være en tilsvarende udvik
lingspræget serviceorganisation for jord
brugserhvervene. Der vil være et stigende 
behov for selskabet, hvis man forstår at 
koncentrere sig om de mange aktuelle pro
blemer, der følger med anvendelsen af de 
teknologiske ændringer. Dette gælder såvel 
udvikling og udbredelse af kendskabet til 
nye former for grundforbedring og maskin- 
anvendelse som bekæmpelse af de negative 
konsekvenser i form af forurening.

Det er en stor opgave at medvirke til at 
skabe en optimal udnyttelse af vore natur
givne ressourcer, og jeg kan kun ønske, at 
det vil blive muligt at finde en form for 
offentlig støtte, som animerer Hedeselskabet

til at gå foran gennem bogstavelig talt jord
nære forsøg og en aktualitetspræget rådgiv
nings- og servicevirksomhed.

Denne virksomhed er naturligvis af størst 
betydning anvendt direkte over for det dan
ske jordbrug, men jeg vil afslutningsvis også 
pege på det store behov, der er i udvik
lingslandene for en sådan bistand. Måske er 
det med henvisning til vore interne proble
mer aktuelt at vende det gamle slogan om 
og sige: „Hvad indad tabes, må udad vin
des'*.

Jeg vil ønske Hedeselskabet held til at 
løse de mange opgaver, der venter i ind- og 
udland.

Ekstra sentenser fra Morten Knudsens 
foredrag
/ betragtning af, at vi her i landet har et bruttonationalprodukt og dermed en leve
standard, der placerer os blandt de 10 rigeste nationer i verden, kan det være van
skeligt at forstå den megen tale om afgrundens dyb, der truer os.

Forfatteren Paul Hammerich har karakteriseret situationen kort således. „Klynke- 
riet er blevet en livsstil i Danmark. Vi græder snot til ingen nytte. Og det snot kan 
ikke engang genbruges".

Men forbavsende er det, at vi har nået en sådan velstand i betragtning af,

AT vi må importere alle råstoffer,
AT kapital er en mangelvare og renten rekordhøj,
AT lønniveauet er blandt de højeste i verden, og
AT landet er lille og sproget uegnet i international sammenhæng.

Vor rigdom er af relativ ny dato, og den må i høj grad tilskrives den teknologiske 
udvikling, som bl.a. i landbruget har medført utrolige produktivitetsstigninger, som 
har muliggjort en stadig forøgelse af produktionen trods en afvandring på 300.000 
gennem de sidste 25-30 år.

I samme periode har industri og håndværk nogenlunde konstant beskæftiget 6- 
700.000, men 4-doblet produktionen.

Vi har også ment at have råd til at udvide den offentlige sektor med ca. 600.000 
ansatte eller næsten hele udvidelsen af arbejdsstyrken på 700.000, hvoraf ca. V2 mio. 
er kvinder.
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Det komprimerede areal i Brønserod er atter bragt i dyrkbar stand.

Forsøgsudvalget holdt 
sommermøde på Fyn

Hedeselskabets Forsknings- og Forsøgsud
valg holdt den 3. og 4. juni sommermøde 
på Fyn, hvor udvalget blandt andet så et 
par forsøg, som var anlagt i Nr. Aaby og 
Brønserod med sigte på at få komprimeret

jord bragt i dyrkbar stand. Jorden, der var 
kørt sammen i forbindelse med bygning af 
motorvej, var nu drænet og løsnet og bar 
acceptable afgrøder.

Udvalget besøgte også godset Gyldensten 
og så på inddæmmede arealer, hvor Hede
selskabet i årene 1954-62 gennemførte be
tydelige afvandings- og kultiveringsarbejder.

Træets år i Island
År 1980 fejres i Island som træets år, og det 
falder sammen med Det islandske Skogs- 
odlingsforbundets 50 års jubilæum.

Island var engang skovklædt for 25 pct. 
vedkommende, men 1100 års bosættelse har 
bragt omfanget ned på 1000 km2 eller 1 pct. 
af det totale areal. En forrygende erosion 
har været følgen, og muld i uanede mæng
der er blæst til havs.

I 1974 bevilgede Altinget et beløb, der 
svarer til 65 mill, danske kroner, til nyorga
nisering og til forsøg med træarters mulig
hed for at overleve i det islandske klima.

De værste fjender af skovplantning og op
dyrkning til landbrug er den menneskelige 
uforstand og det store islandske fårehold. 
Som beskyttelse herimod er der de sidste 
5 år sat 250 km hegn omkring 85.000 ha, 
som er taget ind til skov- og landbrugsdrift.

Dødsfald
I begyndelsen af juni måned døde fhv. ju
stitsminister Knud Thestrup i en alder af 
79 år. Knud Thestrup var medlem af Hede
selskabets repræsentantskab i årene 1956-68 
valgt i Ringkøbing amt.
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Hvornår er det bedst 
at nedlægge 
Panther Flex, 
drænrør? rundt

lanther Flex drænrør fremstilles af PEH 
polyethylen. PEH er et særdeles velegnet materiale 
til rør. Det er kuldebestandigt, knækker ikke ved 
håndtering i koldt vejr og er smidigt ved alle 
temperaturer.
Vore drænrør er godkendt efter Dansk Standard 
DS 2077 og VA godkendt. Rørene føres i indvendig 
lysning på 50, 80 og 113 mm.
Få tilsendt brochure over drænrørprogrammet.

mwm
■ IB Panther Plast A/S er den eneste danske 

virksomhed, der udelukkende producerer PE-rør.

PANTHER PLAST
AKTIESELSKAB

DK-4760 Vordingborg. Tlf. (03) 77 25 00. Telex 40177

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAAND I HAAND

Tegn abonnement på 

Hedeselskabets Tidsskrift

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 

teif. (05) 32 08 55



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.

ir

Beton ApS

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

7500 Holstebro Tlf. (07) 42 31 33

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

E Stig sborg vej 34, 9400 Nørresundby
betonvare-industri, telefon (08) 17 1055

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

^KViNDINg

DANREGN
SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE • TLF. 07-18 0755*

Nåletræ til tømmer 
samt

kassetræ købes

Ml

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

POROSITRØR

Det moderne drænings
materiale

for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

Kongenshus
hotel
byder gæster velkommen 
med godt køkken, 
moderne restaurant og 
hyggelige værelser.

Hotellet og heden egner 
sig fortræffeligt til 
week-end-ophold.

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



Ny og bedre skovsav
JOBULP4/LP40
5,9 kg koncentreret ydelse, 
slidstyrke og sikkerhed.

Alt i skovredskaber fra
[ESI JOBU

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

JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav I sin klasse 
(48 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som må kræves 
at en virkelig skovhuggersav. 
Prøv J06ULP4 LP40 
hos osl

■M

Import - En gros - Salg - Service

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr
v/ Steen Andersen - Holmevej 9 - 7361 Ejstrupholm - Ttf. 05 ■ 77 2604

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

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

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

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

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

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

Galten 
Teglværk *

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon06-943029



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø '■&}} 
og planter. a

Plantekatalog tilsendes gerne på forlangende.

a&sl

c

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

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

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

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

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

SPAREKASSEN
Midtjylland sds

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

IEDESELSKÅBET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57-8000ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

H E D E S E L S K A B E T S  L A B O R A T O R I U M
Klostermarken . 8800 Viborg . Telefon (06) 62 61 11

* :

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.



RØDEDRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

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

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 - 38 24 11

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

D R Æ N R E N S N I N G
—

• V--

Spufing 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.



Postbesørget avis

wavin
dræner din jord 

...ikke
din tegnebog!

wavin korrugerede/beviklede Å
drænror, dim. 50-145 mm, er udfort £

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

stor fiexibilitet og slagstyrke.

■ Lav vægt - let transport 
og håndtering
Store længder-hurtig lægning

■ Stort indløbsareal - 
maximal afvandingsevne

■ Effektiv skruekobling - hurtig 
og trækfast samling 

Lav meterpris - økonomisk 
dækning

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

%

1

- ring og hør hvordan 
wavin kan forbedre din jord

- og din økonomi...

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

TO




