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Det gensidige 
Forsikringsselskab

Dansk Plantage
forsikringsforening

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

Årlig præmie Maksimums
pr. ha erstatning

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

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

ALM.
BRAND
AF 1792

TEGNER AL 
FORSIKRING

Hovedkontor:
Lyngby Hovedgade 4 

2800 Lyngby 
Tlf. (02) 87 33 22

VI LØSER ALLE
AFVANDINGS
PROBLEMER
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.

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

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

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr.

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

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

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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg 

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

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.

Kr

Kædesave
Traktorspil
Kløvemaskiner
Rydningssave
Sikkerhedsudstyr
Termotøj
Regntøj
Reservedele m. m.

(jTBb)

„ . Skov- og 
JOBUApS Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 77 2604



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

m

%w.

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-M og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Oir K. Kjæruli oriv. (04) 85 12 44

HEDETRÆ

Jitui’mugger

•  LET BETJENING 
r  •  ROBUST

.  2  TYPER

DANSK FLISHUGGER]
•  STOR KAPACITET
•  MANØVREDYGTIG _
•  GODKENDT AF ~
FABRIKSTILSYNET ^ qT^Tq I I I

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G

' ~ V ' :

r%" ■■ ■

- - V w

CSLr■*vf
Vfh

/
\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.



Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning,' 

planlægning af skovdrift og 
handel med pyntegrønt
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En landmand fra 
Stauning betragter sin 
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(å 20 stk.). Høsten i år 
ligger nærmest det 
førstnævnte tal på grund 
af storm og vinter.
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Siden 1871 har staten, under skiftende former, ydet tilskud 
til arbejdsopgaver, som Hedeselskabet har udført for land
brug og skovbrug.

Begrundelserne herfor har været statens ønske om at 
fremme udviklingen inden for landbrug og skovbrug og at 
skabe beskæftigelsesmuligheder.

Det må antages, at staten har set sin fordel i at anvende 
det apparat og den viden, Hedeselskabet råder over. Ikke 
mindst Hedeselskabets nære tilknytning til jordbrugserhver
vene har været befordrende for et godt samarbejde og for 
en ordning, der har været økonomisk fordelagtig for staten.

*

I 1949 blev der på statens foranledning indført et nyt system 
til beregning af statens vederlag til Hedeselskabets virksom
hed. Der blev oprettet et antal normerede tjenestemands
stillinger, som staten påtog sig at afholde løn- og pensions
udgifterne til.

Det var en ordning med en række umiddelbare fordele, 
men også med ulemper.

Hvad ulemperne angår, gjorde to forhold sig efterhånden 
stærkere gældende, nemlig ordningens stivhed. Den var van
skelig at tilpasse de stadig ændrede vilkår for det daglige ar
bejde. Dernæst at statens tilskud ikke var rettet mod be
stemte arbejdsopgaver, som staten ønskede udført på klare 
aftalte vilkår.

*

I et aktstykke af 31. marts 1982 har finansudvalget nu æn
dret tilskudsordningen. Samtidig er Hedeselskabets status
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De 7000 deltagere i den XV Nordiske Skov
kongres 8.-11. juni, som blev holdt i Dan
mark, gjorde studier i danske skove fordelt 
på 18 forskellige ekskursioner.

Fem af dem besøgte Hedeselskabets plan
tagedistrikter, blandt andre Herning. Her

var skovrider P. F. Tøttrup, Birkebæk, vært, 
og han undlod ikke at tage gæsterne med op 
på Hjortsballe høje, Hedeselskabets „Mek
ka", hvorfra også E. M. Dalgas hentede ud
syn og visioner. - Det er Tøttrup i den hvi
de jakke i gruppen til venstre.

som cn privat, selvejende institution klart 
understreget.

Nyordningen mellem staten og Hede
selskabet har i korte træk følgende ind
hold: Gennem landbrugsministeriet yder 
staten tilskud til en række opgaver, der 
varetages af Hedeselskabet. Ministeriet 
ansætter tilskuddenes størrelser i et årligt 
budget for et antal specificerede program
mer.

Tilskuddene tjener til opretholdelse af 
en vederlagsfri vejledningstjeneste og til 
billiggørelse af de honorarer, Hedeselska
bet opkræver hos de private rekvirenter.

For 1983 forventes følgende program
mer at blive omfattet af statens tilskud til 
vejledning og teknisk bistand:

Dræning og afvanding, vanding, vand
løbspleje, jordforbedring, hydrologiske 
opgaver, administration af plantager, læ
plantning, forsøg og udvikling samt eks
ternt udvalgsarbejde.

Landbrugsministeriet fastlægger beta
lingsordningen og bevillingernes størrelse 
for hvert enkelt program. Til Hedeselska
bets øvrige arbejdsområder ydes der in
tet tilskud. Klienterne må her betale den 
fulde markedspris for tjenesteydelser og 
varer. Blandt disse virksomheder kan bl.a. 
nævnes Hedeselskabets laboratorium, 
planteskolerne, træindustrien, maskinsta
tionen, administration af offentlige plan
tager, projektering af miljøtekniske opga
ver og udenlandsvirksomheden.
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Fratræder 
som afdelingschef

Afdelingschef, civilingeniør Niels Venov fra
træder sin stilling som leder af Hedeselska
bets Grundforbedringsafdeling den 30. juni 
1982 efter mere end 43 år i Hedeselskabets 
tjeneste.

Udover et par år ved jernbanebyggeri i 
Iran og et studieophold i USA har N. Venov 
lagt hele sin arbejdskraft i Hedeselskabet og 
har i høj grad præget selskabets virksomhed 
inden for kulturteknisk vandbygning, hydro
logi og miljøtekniske arbejder.

Siden sin ansættelse i 1939 har N. Venov 
været tilknyttet selskabets kontor i Viborg, 
hvor han i 1954 blev udnævnt til overinge
niør. I 1964 blev han afdelingschef for Kul
turteknisk Afdeling og efter dennes sam
menlægning med Grundforbedringsafdelin
gen i 1978 chef for de to sammenlagte af
delinger, som nu tillige omfatter Hedesel
skabets laboratorium, Forsøgsvirksomhed 
og Drænteknisk Maskinvirksomhed.

Hans navn er knyttet til mange store kul
turtekniske arbejder, hvoraf kan nævnes Eg- 
åen ved Århus, hvor Hedeselskabet projek
terede landets første højvandspumpestation, 
og ikke mindst Skjern å-afvanding, hvor han 
stod i spidsen for det hidtil største nationale 
afvandingsprojekt.

På et tidspunkt, da biologiske rensnings
anlæg var ret ukendte uden for de største by
samfund, udviklede N. Venov et rensnings
anlæg for spildevand fra mindre byer og 
mejerier og lagde grunden til selskabets ar
bejde inden for miljøteknik.

Som afdelingschef har han fået gennem
ført et forbedret samarbejde mellem de for
skellige kontorer, og sammenlægningen af 
disse til den nuværende store Grundforbed
ringsafdeling er foregået gnidningsløst, lige
som en række store nye opgaver er taget op. 
Hydrometriske Undersøgelser har fået sin 
virksomhed stærkt udvidet, og der er her 
som på andre tekniske områder indført elek
tronisk databehandling.

Som chef har N. Venov ikke blot været ad
ministrator, men er gået forrest med at sæt
te sig ind i forskningsresultater og ny teknik. 
Det har bl.a. givet sig udtryk i, at arbejdet 
med nedbringelse af okkergener, især i vest
jyske vandløb, efter lang tids polemik nu 
er sat i system, og at Hedeselskabet spiller 
en ledende rolle inden for dette område.

Senest har han medvirket ved forhandlin
ger med Landbrugsministeriet, som resulte
rede i, at selskabet fik en ny aftale med 
staten.

Venov har altid været en god kollega og 
en god chef. Han interesserer sig for andres 
og ikke blot kollegers arbejde, og ingen i 
Grundforbedringsafdelingen er i tvivl om, at 
han tager sig af personalets forhold og pro
blemer.

Så er det iøvrigt et paradoks, at Venov, 
som helt klart interesserer sig mest for vi
denskabelige forhold og løsningen af tek
niske problemer, er så god en mødeleder, 
forhandler og administrator.

N. H. Poulsen
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No skød 
æ dreng 
æ kok
Hans Abrahamsen, der jagede 
i heden mellem 1905 og 1977, 
fortæller om jagt på urkokke i 
blandt andet Kongenshus hede

Hans A brahamsen nåede ikke at se 
det interview, Hedeselskabets Tids
skrift havde med ham, på tryk. Han 
døde kort tid efter.

Det er ingen sag at blive noget til års, 
når man har bevaret et godt helbred, et 
sikkert øjemål og et hurtigt anlæg, for det 
sætter én i stand til at nyde jagtlivets 
glæder.

Med disse gaver i behold gik den tid
ligere gårdejer Hans Abrahamsen, Søvsø 
ved Daugbjerg, ind i sit 87. år. Ved en 
plantagejagt året før nedlagde han en 
hare, og bøssen, han fyrede med, var hans 
gamle prøvede hanegevær. Træfsikkerhe
den afhænger af manden bag geværet, og 
er der slinger i den, nytter det ikke, at 
skydetøjet er den dyreste hammerless.

Hans Abrahamsen begyndte at jage, da 
han var 15 - i 1905, og det var en tid, 
da jægeren kunne udfolde sig frit - friere 
end vildtet, han jagede. Hans jagtområde 
var næsten grænseløst, hvis han holdt sig 
inden for de vidstrakte og sammenhæn
gende midtjyske hedeflader. Hans Abra
hamsen var blandt disse heldige. Han 
kunne jage fra Daugbjerg ved hovedvej 
16 og 10-15 km sydpå over Kongenshus

hede og næsten til Herning-Viborgvejen.
Et spændende vildt var dengang og et 

halvt århundrede frem urkokken, som 
indtil 1931 måtte skydes mellem 16. maj 
og 15. juli. Efter den tid og indtil total
fredningen fra 1. oktober til 31. decem
ber.

*

Hans Abrahamsen var også en god 
skytte for 70 år siden og vidste, hvor ur
fuglen kunne findes: i moser, hulveje, høj 
lyng og ved selvsåede træer. Han kan 
endnu udpege stedet, hvor han, hans æl
dre bror og to andre jægere dengang gik 
på urfuglejagt.

Midt på et højdedrag fik de en urkok 
til at gå på vingerne. Den slog et slag ind 
over Kongenhus hede, kom tilbage og 
strøg med den fart, urfuglen i fuld frem
drift har, ind foran jægernes kæde. De to 
gæster fik chancen først og afleverede 
hver to skud, forbiere. Så prøvede store
bror at nedlægge hanen med et spids
skud. Men den strøg uanfægtet videre. 
Hans Abrahamsen havde iagttaget sky
deriet, og da han så, at fuglen var godt 
flyvende, vendte han ryggen til den, ven
tede til den kom ind i hans synsfelt, holdt 
et par meter foran den og fik den til fald 
med et bagskud.

- No skød æ dreng sgu æ kok, udbrød 
broderen beundrende.

*

Mange år efter fik Hans Abrahamsen 
besøg af et par jægervenner, som havde 
et par af landets bedste hønsehunde med. 
Hverken jægere eller hunde havde tidli
gere prøvet jagten på urfugle, og værten 
tog dem derfor med til Kongenshus hede. 
Han fortalte dem, at urfuglen ofte forsø
ger at undslippe hundene ved at løbe,
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//am' Abrahamsen ved Fjends herred stenen i Kongenshus Mindepark.

men når den bliver træt, stopper den op 
og holder så hårdt i lejet, at hundene ta
ber sporet og til sidst løber forvildet om
kring for at komme på det igen. Og jæ
geren skal da være indstillet på, at han 
næsten skal træde på fuglen, før den let
ter.

Det skildrede skete, da de tre kom ud 
i heden. Hundene fik fært, men tabte den 
igen. Jægerne gik frem, og pludselig let
tede en kok ved foden af en gæst, som 
øjnene muligheden for at føje en urkok 
til sine øvrige jagttrofæer. Han lod den 
komme ud på ideelt skudhold, men ak 
og ve - da der skulle trykkes af, var også 
en af de dyre hunde i skudlinjen, og før 
der igen var fri bane, havde kokken bragt 
sig uden for skudvidde. - Jægerne hæng
te skuffet bøssen på nakken og drøftede 
episoden, mens de gik videre. Og så

hændte det, der kan få en jæger til at ud
støde slemme bandeord: endnu en urkok 
lettede, og den måtte de nøjes med at se 
efter.

Mere „heldig“ var en jæger - eller 
skal man nøjes med at kalde ham en 
skytte - som i 1915 havde lejet en mose 
nær Hans Abrahamsens gård. Han ned- 
lagde 16 urfugle på én dag, mest ung
fugle, hvis fjerdragt er så ensartet, at det 
kan være vanskeligt at skelne haner fra 
høner. Efter bedriften gjorde Hans Abra
hamsen den skydeglade mand opmærk
som på, at næppe alle fugle i hans bytte 
var jagtbare.

*

Urfuglebestanden er gået katastrofalt 
tilbage i løbet af ganske få år. Hans 
Abrahamsen har sin bestemte opfattelse
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Skønt 85 år var Hans Abrahamsen i stand til 
hane gevær.

af, hvorfor det er sket, og han er ikke i 
et og alt enig med „eksperterne“ om år
sagen. Naturligvis har den store opdyrk
ning, der tog fart omkring 1920, tillige 
med afvandingen af moserne en betydelig 
part af skylden.

Men afbrænding af heden er også til 
ugunst for urfuglen, siger Hans Abraham
sen, for det, urfuglen lever af, er ikke de 
nye skud, men tyttebær, melbær og tran
bær, som er spiselige hele vinteren. Efter 
en brand tager det 2-3 år, før der kom
mer tyttebær igen, og de to andre bær
arter udebliver ofte. - Der siges, at lyn
gen går ud, når den er 20-30 år. Det pas
ser ikke. Den vil forny sig selv. Og ved 
brande ødelægges også de fritvoksende 
træer, hvor urfuglen søger skygge og 
skjul.

I de 70 år, Hans Abrahamsen har gået 
på jagt, har han aldrig skudt urfugle på

at nedlægge en hare med sit gamle prøvede

heder, der er brændt af, selv om de er 
vokset til i lyng igen. Og hunde skulle 
være bandlyst, hvor der er urfugle, for de 
er mere sky end de fleste fugle. Engang 
Hans Abrahamsen gik over en hede, kom 
han til at jage en urhøne op, som lå på 
10 æg. Fuglen kom aldrig tilbage for at 
fortsætte rugningen.

Stegt urhane er en lækker spise, for
tæller Hans Abrahamsen. Men det var ef
terspurgt vildt - også til udstopning. Og 
blev der budt 3-4 kroner for en fugl, ja 
så var det penge, der regnedes med i 
30’erne.

*

Som supplement til urfuglebestanden 
indførte Hans Abrahamsen fasaner til eg
nen. I 1934 fik han 10 fasankyllinger ved 
Jagtrådets mellemkomst. De blev sat i 
bur til en skrukhøne og ud i en plantage
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nær ved gården. De fik lov at løbe fra og 
til buret, som de havde lyst, og når Hans 
Abrahamsen kom med foder, samledes 
flokken.

En dag, han var borte fra gården, kom 
der gæster med hunde. De fik færten af 
fasanerne og begyndte at muntre sig med 
dem, og da Hans Abrahamsen kom hjem, 
svirrede luften af flyvende fasaner. Men 
selv om han hurtigt fik legen afbrudt, var 
den uforglemmelig for fuglene. De forlod 
bur, høne og dagligt foder og udvandrede 
til Mønsted plantage, hvorfra de bredte 
sig til hele egnen. Det hænder, at Hans 
Abrahamsen nu mange år efter får en af 
deres efterkommere på kornet, og så sen
der han en venlig tanke til bestandens 
ophav, som han gav gode opvækstmulig
heder.

*

hamsen gjort opmærksom på, at tyskerne 
var aktive i den sydlige del af Kongens
hus-området. Han lod omgående sin vi
den gå videre til Hedeselskabet i Viborg, 
og meget tyder på, at hans hurtige reak
tion var medvirkende til at bremse vær
nemagten i at gøre de store hedestræk
ninger til skydebane for det tyske artilleri.

Hans Sigfred Knudsen.

Urfuglen er desværre blevet mere sjælden 
på de jyske heder, end da Hans Abrahamsen 
jagede den.

Under krigen forpagtede Hans Abra
hamsen sammen med en bekendt tytte- 
bærplukningen på Kongenshus hede i 
årene 1942-44. Makkeren boede i pluk- 
kesæsonen på Grønhøj kro, og det første 
år var udbyttet så dårligt, at han kun fik 
sine udgifter til kost og logi dækket. Det 
andet og tredje år fik hver et overskud 
på 2500 kr.

Formanden for Kongenshus, direktør 
Niels Basse, Hedeselskabet, skønnede 
herefter, at Mindeparkens ledelse hellere 
måtte overtage indsamlingen selv, og det 
følgende år var der bær som aldrig før. 
-Jeg har hørt, at bærsalget i de to første 
år gav et nettooverskud på 90.000 kr., 
siger Hans Abrahamsen og bliver fjern i 
blikket - det havde været rart, om min 
makker og jeg havde fået de år med 
også!!

Af sin svigersøn, der førte tilsyn med 
Kongenshus fra 1942, blev Hans Abra-
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Mange kan få 
beskæftigelse 
ved læplantning 
og skovdrift
Stor deltagelse i læplantnings
årsmøde i Aiming

Af kollektive løvtræhegn blev der 1981-82 
plantet 808 km mod 870 km året forud. Det 
er en tilbagegang på 10 pet. I 1980-81 var 
der en tilbagegang på 15 pct. Omsætningen 
i den kollektive plantning var i 1981 15,6 
mill, kr., og dertil kommer 1,3 mill, kr., som 
nogle kommuner har anvendt til beskæfti
gelse ved læhegn, sagde formanden for Fæl
lesudvalget for Læplantning, gårdejer Hol
ger Vesterager, Grindsted, ved årsmødet i 
Auning den 26. maj. Mødet havde 268 del
tagere.

Jeg vil gerne give politikerne, som vrider 
deres hjerner for at finde beskæftigelse, et

De tre, der fik hædersbevisninger, flankeres 
af C hr. Als og Holger Vesterager. Det er fra 
venstre N. Engvang Hansen, Olav Peder By
skov og Kr. Svane Thestrup.
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godt råd: Udnyt den beskæftigelse, der lig
ger i kollektiv læplantning, hvor vi kan bru
ge 100 mand mere. Og ser vi på skovdriften, 
er der også gode beskæftigelsesmuligheder.

For ikke at overskride budgettet måtte vi 
efter 8 måneders forløb i 1981 standse til
skuddet til individuel plantning gennem 
plantningsforeningerne, efter at der var ydet 
tilskud til 736.000 planter eller 4 pct. flere 
end året forud. Også i 1982 er der sket en 
reduktion, men i 1983 øges beløbet.

Fra Landbrugsministeriet har vi fået op
lyst, at der 1983-84 bliver stillet ca. 9 mill, 
kr. til rådighed for den kollektive læplant
ning, hvorefter der kan plantes 900 km pr. 
år.

Da Skjernå-projektet blev gennemført, 
blev der ikke planlagt læplantning. Det er nu 
tiltrængt, og der er åbnet mulighed for at 
skabe småplantninger på en række småarea- 
ler, der ikke er egnet til dyrkning. Det drejer 
sig om i alt 20 ha.

Ved et stiftende møde i „Plant et ^“-be
vægelsen blev Hedeselskabet og læplantnin
gen repræsenteret i styrelsen ved læplant
ningschef Chr. Als.

Fra EF er der oplyst om et projekt, der
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tager sigte på flerrækkede hegn langs vest
kysten. De skulle strække sig 20-25 km ind i 
landet. Det har naturligvis vor interesse, hvis 
projektet kan realiseres.

*

Læplantningschef Chr. Als, Hedeselskabet, 
forelagde regnskabet og redegjorde for læ
plantningens reguleringsfond, som viste en 
beholdning på 315.563 kr. Fondens formål 
er at udjævne de økonomiske forskelle i de 
enkelte laugs resultat, som kan påvirkes af 
landskabelige og klimatiske forhold.

Adskillige havde ordet efter beretningen. 
Medlem af Fællesudvalget, Poul Jensen, Års, 
udtrykte sin glæde over, at så mange unge 
var kommet med i læplantningslaugene.

Formand for regionsudvalget i Himmer
land, Palle Drescher, fandt, at nogle plan
ter i de 3-rækkede hegn havde klaret sig dår
ligt specielt i denne vinter. Kan det være 
anledning til at ændre plantevalget?

Chr. Als sagde under henvisning til, at der 
i gamle dage blev plantet fyr som læhegn, 
at plantevalget var rigtigt på det tidspunkt, 
der blev plantet, ud fra den viden, man da 
havde. - Et udvalg har været rundt for at 
se på beplantningerne og er kommet til det 
resultat, at grundvalget har været rigtigt, 
men at en løbende revision af plantevalget 
er nødvendig. Der er anlagt en række for
søgshegn med 10 forskellige blandinger ud 
over landet, og der vil blive foretaget en 
vurdering af, hvorledes jordbund og klima 
påvirker deres udvikling.

Landskonsulent Frode Olesen, Viby, sag
de, at træernes luftrensende evne er af stor 
betydning. En amerikansk undersøgelse vi
ste, at 1 ha bøgeskov kan rense luften for 
68 tons svævestof pr. år.

Læplantningsudvalget indledte iøvrigt 
Plant et træ kampagnen ved at skænke 2 
lindetræer til Auninghallen, hvor årsmødet 
blev holdt. De blev plantet af Holger Ve
sterager og borgmester Evald Nielsen.

*

Som sædvanligt ved årsmødet blev der ud
delt hædersbevisninger. Krøiers Legat blev 
tildelt gårdejer Olav Peder Byskov, Vivild,

■
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Efter årsmødet var der ekskursion. Deltager
ne besøgte da Estruplund, hvor ejeren, hof
jægermester, godsejer Oluf von Lowzow, 
som er formand for Hedeselskabets repræ
sentantskab, orienterede om godsets drift.

På Me il gård fortalte medlem af Hedeselska
bets repræsentantskab, hofjægermester Niels 
luel, om godset.
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Plant et træ-kampagnen indledtes ved Au- 
ning-hallen. Borgmester Evald Nielsen plan
tede den første lind, Holger Vesterager den 
næste.

som ved sit eksempel har formidlet en om
fattende planteaktivitet på sin egn. Ved sin 
ejendom har han egenhændigt plantet 15 ha 
skov, og han var efter stormen i 1938 med

til at oprette Nørager læplantningslaug. Det 
er senere blevet en del af det nydannede 
Djursland-laug, i hvis ledelse Byskov er et 
skattet medlem.

To konsulenter fik tildelt Fællesudvalgets 
hæderstallerken. Læplantningskonsulent Kr. 
Svane Thestrup, Kolind, blev i 1942 ansat 
ved Hedeselskabet og har siden 1950 virket 
på Djursland, hvor han har ydet en utrætte
lig opsøgende virksomhed med hensyn til 
plantning i almindelighed og læplantning i 
særdeleshed. Han har en udtalt evne til at 
overbevise om læplantningens betydning og 
har med stort talent forstået at koordinere 
arbejdet og derved billiggjort det.

Planteavlskonsulent N. Engvang Hansen, 
Allingåbro, er ansat ved Rangsø Sønder- 
hand-Herreds Landboforening, og han fik 
også af 1938-stormen forståelse for, at der 
skulle plantes læ og fik en egnsdækkende 
læplantning op at stå. Da det blev aktuelt 
med de 3-rækkede løvtræhegn, gik han igen 
i spidsen og fik gennem regionsudvalget i 
amtet de første hegn rejst. De er nu en pryd 
for landskabet og giver betydelig læ. hk

Udnævnelse
Det danske Hedeselskab har fra 1. juli ud
nævnt distriktschef Søren Stisen, Viborg, til 
afdelingschef for selskabets grundforbed
ringsafdeling. Han afløser afdelingschef 
Niels Venov, som fratræder på grund af al
der efter 43 års ansættelse ved Hedeselska
bet.

Søren Stisen, 37 år, der er født i Grin
derslev i Salling, blev agronom i 1970 og 
samme år ansat ved Hedeselskabet i Næst
ved.

I 1972 indledte han adskillige års arbejde 
i udlandet og var i 3 år af FAO udsendt til 
Philippinerne for at planlægge vanding og 
planteproduktion. Derefter blev han knyttet 
til Hedeselskabets grundforbedringskontor i 
Viborg og i 1976 stillet til rådighed for 
Landbrugsrådet som projektleder i Saudi 
Arabien for at tilrettelægge en udviklings
plan for landets kvæg- og mejeribrug.

Efter i et år at have været afdelingsleder 
for Hedeselskabets planteskoler blev Søren 
Stisen i 1979 af FN sendt til Nepal i forbin
delse med et vandings- og opdyrkningspro
jekt, og året efter var han ansvarlig for pro
jektering af et 8700 ha stort vandings- og 
dræningsprojekt i Thailand. Senere i 1980 
blev han udnævnt til distriktschef ved grund
forbedringsafdelingen i Viborg.
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Vandkontrol 
i Afrikas sumpe 
kan fordoble 
risafgrøderne

Carl Bro International, et dansk råd
givende ingeniørfirma, leder et delvis 
EF-finansieret landbrugsprojekt i 
Sierre Leone på Afrikas vestkyst.

Leder af afdelingen, der tager sig 
af jordforbedring, er agronom Børge 
Jensen, som er „udlånt11 af Hedesel
skabet.

Som nybagt agronom rejste han i 
1969 til Kenya og blev leder af et 
FAO-projekt, 1971-79 var han lærer 
på Næsgård Agerbrugsskole og fik 
herefter ansættelse på Hedeselskabets 
kontor i Nykøbing F.

En artikel om Sierra Leone blev 
bragt i Hedeselskabets Tidsskrift nr. 
7/1979.

løb, som udtørrer for hurtigt, udelades, og 
det samme er tilfældet, hvis der er tale om 
en så vandrig flod, at de omliggende marker 
ikke kan bære udgifterne til et større dræ
ningsanlæg.

Hvor forholdene er ideelle, kan det oprin
delige vandløb anvendes som afløb for over
skudsvand fra reservoiret og som dræn for 
terrasserne.

Terraserne er afgrænset af små volde, 
hvorigennem der er stukket bambusrør med 
stor diameter. De leder vandet fra kanaler
ne til overrisling, fra én terrasse til en anden 
eller virker som afløb til dræn. Lukkemeka
nismen er ofte en tot græs.

Arbejdet med at gøre sumpene mere 
frugtbare udføres manuelt. Udgiften varie
rer fra 2500-6000 kr./ha, som landmanden 
låner fra projektet, forrenter med 12 pct. og 
afdrager over 5 år.

Hvor der før på grund af manglende kon
trol med vandet kun kunne avles én beske
den risafgrøde til en værdi af 1000 kr./ha, 
kan der nu på et stærkt forøget areal høstes 
op til 2'/'2 afgrøde, og udbyttet pr. ha er ste
get til 5000 kr.

Størrelsen på overrislingsanlæggene, som 
anlægges i sumpene, varierer fra 2 til 15 ha.

hk

Landskabet i den nordøstlige del af Sierra 
Leone er formet som små bakker med dale 
imellem. I dalene dannes i regntiden i må
nederne juni-november sumpområder på 
grund af den store nedbør på 2500 mm. En 
enkelt nat kan der falde op til 90 mm regn.

De lave sumpede områder er frugtbare og 
idelle til risdyrkning, men landmændene 
dyrker som regel kun én årlig afgrøde, idet 
de ikke har mulighed for at opbevare en 
overskydende nedbørsmængde i reservoirer 
og senere bruge den til en ekstra afgrøde.

Det er Børge Jensens opgave at udarbej
de projekter, der kan gøre de ofte små 
sumpområder mere yderige, og det sker ved 
anlæg af dæmninger, overfald, sluser og ka
naler og sidst, men ikke mindst, planering 
af de terrasser, som risen dyrkes på.

Forinden er der indsamlet oplysninger om 
vandløbenes vandføring. Arealer med vand-

Ris i en udviklet og godt planlagt sump.

**•
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Lovene bør give 
jordbrugerne 
sikkerhed for 
investeringerne
I samfundets interesse 
at jorden udnyttes optimalt

Af distriktschef N. K. Salhøj, 
Hedeselskabet i Varde

I forbindelse med den kommunale plan
lægning skal der tages hensyn til mange 
sektorer: Landbrug, fredning, råstofud
vinding og fremførelse af energi.

Ved kommunernes § 6 høring, hvor 
borgerne kan fremsætte deres meninger, 
berøres ofte ømtålelige emner, som kan 
resultere i uoverensstemmelser mellem 
kommunale myndigheder og erhvervsin
teresser.

Gennem landbrugslovene skulle jord
brugerne sikres den størst mulige investe
ringssikkerhed og vises det størst mulige 
hensyn, når de ønsker at udnytte vand
ressourcer og afvandingsmuligheder.

Men hvad hjælper intentionerne, så
fremt der indføres ordninger, så vandlø
bene forfalder, og vandføringsevnen ned
sættes.

Når der skal tages beslutninger om 
vandløbsmiljø, bliver der ofte af politikere 
og embedsmænd draget konklusioner, der 
går imod den nuværende vandløbslov, 
som i § 2 siger, at afledning af skadeligt 
vand går forud for al anden benyttelse af 
vandløbene.

Vandløbslovens § 3 uddyber retten ved

at pointere, at det er tilladt enhver grund
ejer at sænke grundvandet på egen ejen
dom til den for dyrkningen nødvendige 
dybde ved almindelig udgrøftning og dræ
ning med afløb til bestående vandløb.

*

Indtil 1963 rensede lodsejere, som havde 
vandløb i deres marker i den kommunale 
og amtskommunale klasse, dem oftest 
selv. Dog blev der fra offentlig side fore
taget syn over, at vedligeholdelsen blev 
forsvarligt udført.

Det ligger i sagens natur, at lodsejerne 
var interesseret i, at vandløbene blev holdt 
i en stand, der gav drænsystemerne rime
ligt afløb.

I forbindelse med, at det offentlige 
overtog vedligeholdelsen, blev vandløbene 
klassificeret med henblik på omfanget af 
det fremtidige oprensningsarbejde. Dog 
blev det pålagt de offentlige myndigheder 
snarest muligt at få udarbejdet regulativer 
for samtlige vandløb.

Det blev vedtaget, at klasse I vandløb 
skulle vedligeholdes i overensstemmelse 
med foreliggende regulativ.

*

Til klasse II regnedes vandløb, som ikke 
var i regulativmæssig stand, eller hvor der 
måske slet intet regulativ fandtes.

Sådanne klasse II vandløb, der hidtil af 
lodsejerne var vedligeholdt, så drænsyste
merne kunne få afløb, skulle efter det of
fentliges overtagelse kun slås på siderne 
og renses i bunden, hvor der var tale om 
aflejring af isolerede sandbanker, hvor
imod en jævn tilsanding af nogle er blevet 
betragtet som en legal tilstand i vandløbet, 
noget, der ikke skulle ændres ved.

Hvor oprensningsbestemmelseme bliver
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Oprensning med håndkraft, her først med le, senere med skovl, kan plumre vandløb mere 
op, end hvis det foretages med maskinkraft.

fortolket således for de såkaldte klasse II 
vandløb, ligger dræn,udløbene efterhån
den langt under den gamle bundlinie, og 
disse tilstande passer ikke rigtigt sammen 
med, at man har til hensigt at sikre land
brugets investeringer.

Der ligger store kapitalværdier i gamle 
drænsystemer, men med forringet afløb 
vil der blive tale om en direkte udbytte
nedgang på de arealer, hvor de ligger.

*

En landbrugsbedrift er en produktions
virksomhed, der er bundet til vort eneste 
råstof, jorden.

Jordbrugserhvervet kan ikke som indu
strien selv bestemme virksomhedens be
liggenhed og indkøbe miljøvenlige råstof

fer, men er henvist til den jord, hvorpå 
hele erhvervets eksistens beror.

Det vil sige, at man i Vestjylland, hvor 
jorden indeholder jernforbindelser, har 
den ulempe, at jernet udfældes i rør og 
vandløb til gene for vandløbsmiljøet, men 
til endnu større gene og økonomisk be
kostning for landbruget, der til stadighed 
må holde drænsystememe rensede, for at 
de kan være funktionsdygtige.

Det vil kræve stor smidighed i admini
strationen og planlægningen, hvis vandlø
bene i fremtiden både skal modtage sam
fundets spildevand, rumme et godt miljø 
og tilgodese landbrugets behov for afvan
ding og vanding.

De planer, der arbejdes med, vil i første 
omgang afdække en lang række proble
mer, som der skal findes en løsning på.
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Landbrugserhvervet indtager en betyde
lig rolle som arbejdsplads og som føde
vareproducent til såvel hjemme- som eks
portmarkedet. Spørgsmålet er derfor: 
Hvor højt har samfundet råd til at priori
tere miljøet og naturhensynene i forhold 
til produktionsmulighederne?

*

Først og fremmest må vi se at få et godt 
samarbejde i gang - ingen må tænke en
sporet.

Når man i øjeblikket læser, at visse per
soner går ind for, at man ikke må rense 
vandløbene med maskiner, så vil jeg på
stå, at det for mange vestjyske okker- og 
slamfyldte vandløb er en. velgerning, når

Maskiner kan være at foretrække ved ved
ligeholdelse af vandløb.

C
1 é

denne slammasse bliver spredt ud over de 
omkringliggende marker i stedet for, at 
en mand i søstøvler plumrer vandløbet op, 
når grøden høstes, og derefter lader den 
samlede substans glide mod søer, fjorde 
eller strækninger med mere rolige strøm
forhold. Der sker i slige døde vandløb del 
stik modsatte af, hvad miljøforkæmpere 
ellers påregner.

Ved maskinoprensning sparer man de 
nedenfor liggende vandløbsstrækninger for 
den store forurening, håndoprensning for
årsager, og samtidig bliver det maskinop- 
rensede vandløb nu ændret fra et vandløb 
med et mudderlag i bunden til et meget 
mere miljøvenligt vandløb, måske med 
sandbund.

Håndoprensning, hvor den opsamlede 
grøde ofte lægges på vandløbssideme el
ler klods op ad vandløbskanten, har det 
til følge, at vandløbets dimensioner bliver 
stadig mindre. Det vil igen resultere i 
hyppigere oversvømmelser, der kan få 
vandløbets kanter til at skride ud.

Vandløbene er næsten alle det, vi kal
der regulerede. Det vil sige, at de engang 
har fået en udformning, der tilgodeså det 
øjeblikkelige behov for dybde, der i or- 
ganogene jorder stiger med omkring 1 cm 
om året.

Men udover dybden har vandløbet 
normalt fået en profil, som giver en pas
sende vandføring ved almindelig afstrøm
ning og en maksimal vandstand, der ikke 
overstiger terræn.

Såfremt min påstand om, at mange 
vandløbs dimensioner er blevet mindre 
end foreskrevet i regulativet, og at der 
momentvis kan komme store afstrømnin
ger på grund af større bebyggelser, asfal
terede veje og andre faste flader, der for
årsager oversvømmelser, er rigtig, så skal 
man også tænke på den smittefare, over-
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svømmelserne kan forårsage. Man ser of
te efter disse store oversvømmelser toilet
papir aflejret langt op på markerne.

*

Vort land er råstoffattigt - men vi har dog 
jorden. Afgrødeudbyttet er steget med 
100 pct. siden 1910, og det skulle ikke 
være umuligt at fordoble en gang mere, 
hvis råstoffet jorden udnyttes optimalt. 
Skulle det ikke også være i samfundets 
interesse?

Gennem planternes fotosyntese udnyt
ter vi den lysenergi, vi får fra solen, men 
for at være sikker på det optimale udbyt
te, skal vi som en nødvendig faktor have

mulighed for at regulere jordens fugtig
hedsforhold.

Derfor, når der planlægges, appellerer 
jeg til, at der må blive skabt forståelse 
for, hvor vigtigt det er med investerings
sikkerheden, som landbrugsloven omtaler, 
og som må omfatte optimale fugtigheds
forhold.

Planteavl er energiopbyggende. Ved 
udnyttelse af solenergi i den biologiske 
proces mangedobles den indsatte hjælpe
energi. Lad os derfor være enige om, at vi 
alle er bedst tjent med, at jordbrugser
hvervet får vel dimensionerede og godt 
vedligeholdte vandløb stillet til rådighed 
for planteproduktionen.

Morsø
Plantningsforening 
fylder 100 år

Den 13. juni var det 100 år siden, Morsø 
Plantningsforening blev stiftet ved en gene
ralforsamling i Nykøbing Mors.

Kammerråd C. I. Møller, Ejstrup, blev 
formand for foreningen, som blev oprettet 
uden Hedeselskabets medvirken. Midlerne 
kom fra medlemskontingentet, og planterne 
sørgede man selv for at producere. Det ske
te på et areal, som blev lejet af Sindbjerg 
plantage, en del af den nuværende Morsø 
Sønderherreds plantage.

Der var forskel på folk dengang. For at 
udbrede interessen for plantningssagen mest 
muligt blev tilskuddet gradueret således, at 
husmænd fik planter gratis, dog højst 150 
stk, mens gårdmænd måtte betale halvdelen 
selv. De kunne til gengæld få 400 planter. 
Også medlemskontingentet var gradueret.

Det varede dog kun en kort årrække, in
den plantningsforeningen gik over til at ud
dele det af Hedeselskabet administrerede 
statstilskud på samme måde som de øvrige

plantningsforeninger, der efterhånden op
stod.

Planteskolen blev solgt i 1892, hvorefter 
planterne blev leveret fra de stedlige salgs
planteskoler.

C. I. Møller afløstes som formand af pa
stor J. K. Jantsen, Vester Jølby, i 1886, i 
1923 blev Morten Nyby, Vejerslev, formand 
og i 1923 lærer J. Touborg, Øster Assels. I 
1945 kom den nuværende formand, gårdejer 
Viggo Dissing, Andrup, til.

Aktiviteten i Morsø Plantningsforening 
har fulgt mønsteret fra de andre plantnings
foreninger. Princippet med at udlevere bil
lige planter, som folk selv skulle plante, pas
sede til en tid, hvor der var mange menne
sker beskæftiget i landbruget.

I vore dage, hvor ejeren ofte er alene om 
arbejdet på selv ret store brug, er der min
dre tid til plantning, og det statstilskud, som 
kanaliseres gennem plantningsforeningerne, 
er blevet stærkt begrænset.

I takt hermed udføres langt den største 
del af læplantningsarbejdet af Hedeselskabet 
som kollektiv læplantning.

De samvirkende plantningsforeninger har 
haft årsmøde på Mors 2 gange, første gang 
i 1923 og anden gang i 1967.

Ib Smith
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Hedeselskabets 
viden benyttes 
ved træplantning 
i Somalia
Foruden dæmpning af sandflugt 
kan der opnås en brændsels
produktion

Af skovrider P. F. Tøttrup, 
Birkebæk

Den østafrikanske stat Somalia, også kaldet 
Afrikas Horn, blev i 1975-76 ramt af en al
vorlig tørke.

Landet, der regnes blandt Afrikas fattig
ste, fik ved siden af tørken tilføjet andre 
store problemer på grund af talrige flygt
ninge, som var en følge af krigen med Eti
opien om Ogaden provinsen.

Somalias ledere kalder derfor på interna
tional hjælp, og i 1981 blev der med bistand 
fra FN udarbejdet et større projekt omfat
tende 1000 ha for at dæmpe virkningerne af 
tørken. Kontante beløb blev stillet til rådig
hed af Italien og Australien,

I 1982 ønskede FN at udvide aktiviteten 
til et endnu større areal og søgte til beskri
velse af projektet gennem Udenrigsministe
riet blandt andet bistand hos Det danske 
Hedeselskab.

En mission blev sendt til Somalia i marts 
i år. Den kom til at bestå af en syrisk pro
fessor i skovbrug, uddannet i USA og nu 
bosat der, samt forfatteren til denne artikel. 
En italiensk professor, der var i Somalia 
som rådgiver for FN, blev også knyttet til 
missionen.

*

I nærheden af kystbyen Brava i den sydlige 
del af landet findes et område på ca. 3000 
ha med vandrende klitter, der skaber proble
mer for trafik, el-forsyning, landsbyer og 
kvæghold.

Til rådighed for projektet var der bereg
net ca. 20 mill. kr. Heraf skulle der komme 
8 mill. kr. kontant fra FN og ca. 4 mill. kr. 
fra WFP (World Food Programme) i form 
af mad til arbejderne. Resten skulle på for
skellig vis ydes af landets regering.

Efter beregningerne skal der etableres en 
planteskole på arealet, hvori der kan produ
ceres planter nok til arbejdet. Under de giv
ne klimaforhold produceres en færdig plante 
på nogle få måneder.

På 3 år kan 1500 ha tilplantes, og der kan 
beskæftiges mellem 500 og 1000 flygtninge 
ved arbejdet i samme periode. Sanddæmp
ningsarbejde sammenlignet med regulære 
plantageanlæg er dog meget arbejdskraft
krævende.

Nedbøren i området er sparsom, men til
strækkelig til en trævækst uden kunstig van
ding. Forsøg på et nærliggende klitområde 
viste vækst af en australsk acaciaart på op 
til 4 m på 2 år.

Af projektbeskrivelsen fremgår den man
gesidede anvendelse af træer. Foruden be
kæmpelse af sandflugten ved plantning af 
træer vil der opnås en brændselsproduktion. 
I disse egne er brændsel til madlavning lige 
så vigtig som selve føden.

Den energikrise, som højtudviklede sam
fund oplever på grund af høje oliepriser, op
leves til fulde i mange udviklingslande, uden

Somalia-noter
Somalia havde i oldtiden en høj civi
lisation.

I århundreder var det derefter un
derlagt arabisk overhøjhed.

Fra midten af det 19. århundrede 
var Somalia under kolonisation af 
England, Frankrig og Italien.

I 1960 blev landet selvstændigt. Det 
har 5 mill, indbyggere, hvoraf 60 pct. 
er nomader. Landområdet dækker 
650.000 km2.

Kystlinjen mod Det indiske Ocean 
er 3000 km lang og på 2000 km fore
kommer sandklitter, som bl.a. på 
grund af overgræsning giver sand
flugtsproblemer.
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oliereserver, i form af brændselsknaphed.
Den eneste naturlige løsning på den sam

lede globale effekt heraf synes at være en 
øget træplantning i de berørte udviklings
lande. Danmark skulle have gode forudsæt
ninger for at kunne yde et bidrag hertil.

I aride zoner, hvortil Somalia henregnes, 
er træernes blade og fine kviste endvidere 
et vigtigt fodertilskud til dyreholdet. Fra 
mange af træarterne udvindes naturmedi
cin, og blomsterne giver basis for en hon
ningproduktion.

*

Selve arbejdet, hvortil der helt nødvendigt 
skal tilføres kapital udefra, giver en natur
lig basis for økonomisk udvikling. Ganske 
som man har erfaret det her i landet gen
nem tilplantningsarbejdet på de jyske heder.

Arbejdet med træplantning synes simpelt 
at lære, men til projekter af det nævnte om
fang er det helt nødvendigt at træne en del 
af de indfødte arbejdere i arbejdets tilrette
læggelse og udførelse.

Også på dette område kalder Somalia på 
international bistand, og der planlægges en 
indsats gennem et FAO/DANIDA trænings
kursus.

Danmark yder hertil økonomisk bistand, 
og Det danske Hedeselskab vil blive anmo
det om at hjælpe ved afviklingen af kurset

,é
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Somalisk kvinde ved en ,,enestående rigdom‘ 
i form af et stort træ.

Jordlovsudvalgets
arbejdsmark

I 1981 er der meddelt tilsagn i i alt 2304 sa
ger, der omfatter dræning på 8004 ha og 
vanding på 3663 ha, og der er givet tilsagn 
om et tilskud på 35,5 mill. kr. Det oplyses i 
beretning 81 fra Statens Jordlovsudvalg.

Udvalget råder over 8364 ha overvejende 
landbrugsjord. Heraf er 3170 ha i Sønder
jylland i forbindelse med digerne og i Nord
jylland 2940 ha, som administreres af Vild
mosetilsynet.

Desuden udlejer Jordlovsudvalget jord til 
kolonihaver. Det drejer sig om i alt 378 ha 
fordelt på 5442 haver.

Ekstra demonstration 
som følge af stormfald

På grund af stormfaldet, der ramte mange 
skovdistrikter, har Skovteknisk Institut be
sluttet at udskyde den store 1983-maskinde- 
monstration og i stedet holde en temademon
stration den 22. og 23. september i Matrup 
skovdistrikt nord for Horsens.

Der vil blive demonstreret metoder og ud
styr til klargøring og tilplantning af storm
faldsarealer og til oparbejdning af stød og 
trædele fra de samme områder.

Deltagerne vil blive opdelt i hold og ført 
til demonstration-punkterne.
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Fire ansøgere 
har modtaget legat
Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab har 
vedtaget at uddele 4 portioner af E. M. Dal
gas’ Mindelegat.

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

Modtagerne af legatet, og motiveringen 
for tildelingen, er følgende:

Videbækegnens Landboforening har fået til
delt et legat som hjælp til anlæg af plantnin
ger omkring landboforeningens nye kontor
center.

Afdelingschef Nete Falbe-Hansen, Klampen- 
borg, har fået legatet som påskønnelse for 
gennem godt en snes år at have vedligeholdt 
en naturgrund på 30 t.l. i Nr. Felding. Blandt 
andet har ansøgeren plejet et fredet egekrat 
og holdt et hedeareal fri for selvsåede træer.

Billedtæppet der gjorde Jesper Daugbjerg 
Pedersen til vinder i ældste gruppe.

i

zr.s

Kroager Jagtklub får legatet for klubbens 
store arbejde med at gennemføre landskabs
pleje af Alling nedlagte dambrug. Arealet 
omfatter 8 t.l., hvoraf fire er beplantet, og 
desuden er der anlagt 2 søer. Projekteringen 
er foretaget af ingeniør P. Vind, Hedeselska
bet i Varde.

En legatportion er bevilget til Plant et Træ- 
kampagnen.

I forbindelse med kampagnen har der væ
ret en konkurrence for børn og unge under 
19 år. Opgaven var at lave et lille billed
tæppe med et træmotiv. I alt deltog 835, og 
vinder i ældste gruppe blev den 16-årige 
Jesper Daugbjerg Pedersen, Hjermind ved 
Bjerringbro, hvis værk vi gengiver.

Invasion af gæs 
hos A/S Fiil Sø
Først i maj rastede og fouragerede 18.000 
kortnæbbede gæs på de nysåede marker i 
Fiil Sø på trækket fra vinterkvarteret i Bel- 
gien-Holland til ynglepladser i Spittsbergen 
- og det var dobbelt så mange, som der 
plejer at komme, fortalte formanden for A/S 
Fiil Sø, hofjægermester, godsejer A. Oluf- 
sen, Quistrup, da han mødte Tidsskriftets re
daktør ved Hedeselskabets årsmøde i Hirts
hals 17. maj.

A. Olufsen er æresmedlem af Hedeselska
bet og tidligere formand for bestyrelsen.

Og gæssene var ikke så velkomne, som 
når de returnerer fra det høje nord og lan
der på Fiil Søs stubmarker.

A. Olufsen anslår, at gæssene nu i foråret 
åd 180 tønder sædekorn om dagen. I nogle 
udlæg med forsøg åd gæssene 48 pct. af 
kærnerne!

Et foregående år havde gåsetrækket nord
på fourageret i Nordtyskland og fyldt kro
en med flyvehavre, som de i fuld spiredyg
tig stand „afleverede" på Fiil Søs marker. 
Her måtte der udlægges et nyt sædskifte for 
at få det importerede ukrudt udryddet.
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A/S Jydsk 
Landvindings 
plantningsforsøg 
i Munklinde
Af forstfuldmægtig Per Hilbert, 
Hedeselskabet

Baggrund
I 1970 og 1971 købte A/S Jydsk Landvin
ding 2 landejendomme nær Munklinde på 
Karupfladen med tilplantningsforsøg for øje.

I lyset af landbrugsudviklingen i 60’erne 
forudsås det, at en del af de ringeste land
brugsjorder ville udgå af normal landbrugs
drift. For at undgå, at disse jorder kom til 
at ligge uproduktive hen, ville man gerne 
pege på alternative anvendelsesmuligheder.

Da der samtidig forventedes (forventes) 
træmangel i Europa, var det naturligt at tæn
ke sig disse arealer anvendt til skovdrift.

Traditionel skovdrift karakteriseres imid
lertid ved, at der ved kulturanlæg skal inve
steres ret store beløb, der først forrenter sig 
efter mange år.

Man kan gå flere veje for at omgå dette 
problem. Ved juletrædyrkning opnås ikke 
billigere kulturer - tværtimod - men afgrø
den kan høstes allerede efter få år.

I de senere år er tilplantet ganske store 
landbrugsarealer med nobilis, nordmanns
gran og rødgran. Juletrædyrkning er imid
lertid ikke uden problemer, og kulturerne 
må følges og passes omhyggeligt, hvis de 
stadig skærpede krav til kvaliteten skal op
fyldes. Endvidere kræves betydelig kapital 
til deres etablering.

Juletrædyrkning er derfor næppe nogen 
løsning på problemet med skovdrift på de 
marginale landbrugsjorder, hvor der ofte vil 
være mangel på kapital, og hvor der ikke 
altid vil være mulighed for intensivt tilsyn 
og pasning.

I stedet kunne man tænke sig en drifts
form med normal vedproduktion, men ba
seret på et ekstensivt kulturanlæg, små krav 
til pasning og en kort omdriftstid (20-30 år). 
Til en sådan form for skovbrug kræves ro
buste, hurtigtvoksende, kultursikre træarter, 
der kan tåle at blive plantet på stor afstand.

Fordelene vil være:
1. billigt kulturanlæg
2. den korte omdrift forbedrer rentabili

teten
3. ringe (ingen) indsats nødvendig til lø

bende pasning
4. ingen tabsgivende tyndinger
5. god bevoksningsstabilitet
6. god mulighed for undgåelse af rod

svamp (inficerer via stødflader)
7. arealet frigøres relativt hurtigt til en 

ny produktion (land- eller skovbrug)

Fordelene må vejes op mod ulemperne, 
hvoraf på forhånd kan forventes:

1. større risiko i kulturfasen
2. der tabes lidt tilvækst på grund af det 

ekstensive kulturanlæg
3. fortrinsvis produktion af sekunda ef

fekter (kasse-, cellulose- og spåntræ)

Erfaringerne med denne type skovbrug er 
imidlertid yderst beskedne i Danmark, hvil
ket var Jydsk Landvindings begrundelse for 
at etablere en række forsøg, der nærmere 
skal afklare denne driftsforms praktiske 
gennemførlighed.

Forsøgsplanerne blev udarbejdet af for
søgsvirksomheden under Eledeselskabets 
Skovbrugsafdeling.

Forsøgsanlæg
Hovedforsøget omfatter træarterne hybrid
lærk, contortafyr og rødgran plantet på hen
holdsvis \V2 x 1y2, 2 x 2, 3 x 3 og 4 x 4m. 
Det vil således belyse de tre arters indbyr
des værdi og spørgsmålet om planteafstand.

Tre sekundære forsøg belyser forskellige 
former for jordarbejde i forbindelse med 
kulturanlægget, således plantning i stub, 
grubning, dybdepløjning og kemisk ukrudts
bekæmpelse.
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Planteafstandsforsøget i Rødgran. I forgrunden planteafstand 3 x 3 m og i baggrunden
2 x 2 m.

Herudover blev der i 1972-74 på arealet 
anlagt en række mindre forsøg: afprøvning 
af 6 provenienser af japansk lærk og hybrid- 
lærk, afprøvning af 18 contortaprovenienser, 
afprøvning af en czekisk skovfyrproveniens, 
blandingskulturer af lærk/rødgran og lærk/ 
omorika med henblik på kombineret kort
og langtidsomdrift, afprøvning af 6 poppel
ar ter/-kloner, afprøvning af 7 typer læhegn 
samt afprøvning af 5 løv- og 23 nåletræar
ter.

Uheldigvis blev forsøgene voldsomt ska
det i de tørre år 1974, 1975 og 1976. Særlig 
følsom var lærken, der i hovedforsøgets 
parceller døde 60-100 pct. - mindst, hvor 
der var dybdepløjet. Også løv- og nåletræ
forsøget samt læhegnsforsøgene blev skadet 
i væsentligt omfang. Contorta og rødgran 
har overalt klaret tørken godt. Af de øde
lagte parceller er de fleste efterbedret med 
rødgran, i hovedforsøget således at resterne 
af lærkene står tilbage. Enkelte parceller er 
helt opgivet og arealerne anvendt til nye 
forsøg.

I 1979-80 anlagdes således fire nye forsøg 
med contorta- og lærkeprovenienser, Malus- 
arter og poppelkloner.

Af forsøgene er flere anlagt i samarbejde 
med Hedeselskabets Skovfrøcentral, Statens 
forstlige Forsøgsvæsen og Arboretet.

Status 1982
I 1979 blev der foretaget en grundig beskri
velse af udviklingen i samtlige forsøg, spe
cielt med henblik på planteafgang. Materia
let herfra er ikke offentliggjort. Nu 3 år se
nere er en række af plantningerne så store, 
at det har været rimeligt at foretage en ny 
beskrivelse suppleret med orienterende høj
demålinger. Det gælder contorta og rødgran 
i hovedforsøget samt poppel-, løvtræ- og læ
hegnsforsøgene.

Forsøg H. Contorta
Pinus contorta, proveniens Long Beach, 
plantet som 2/2 efter furepløjning og grub- 
ning i foråret 1971. Planteafstande som 
ovenfor nævnt \y2 x \]/2, 2 x 2 ,  3 x 3  og 
4 x 4 m. 1 gentagelse.

Tørken gav kun moderate skader i en af 
de 8 parceller. Forsøget blev i 1976 og de 
følgende år udsat for et kraftigt angreb af
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fyrrevikler, hvilket har medført en del tveger 
og krogede stammer. Da formålet ikke er 
tømmerproduktion, og da hele forsøget skal 
afklare konsekvenserne af en driftsform 
uden meget tilsyn, er angrebet ikke søgt be
kæmpet.

Højder (m) forår 1982 (16 træer målt pr. 
parcel):

\ y 2 x \ y 2 2X2 3X3 4x4

blok I 3,16 2,84 3,10 3,16
blok II 3,38 4,44 2,93 3,88

Gennemsnit 3,27 3,64 3,02 3,52

Fyrrene er overalt i god vækst. Højdeud
viklingen synes ikke hidtil påvirket af plan- 
teafstanden op til 4 m. De store planteaf- 
stande giver dog naturligvis en noget kraf
tigere greneudvikling.

Forsøg K. Rødgran
Picea abies, proveniens Esrum, plantet som 
2/2 efter furepløjning og grubning i foråret 
1972. Planteafstande som ovenfor anført. 2 
gentagelser.

Planteafgang på grund af tørken på 5-30 
pct. med den største afgang, hvor plante
tallet var lavest.

Højder (m) forår 1982 (16 træer målt pr. 
parcel):

w 2 x \ y 2 2x2 3x3 4x4

blok I 2,61 2,64 3,04 2,35
blok II 2,77 2,55 2,71 2,41
blok III 3,00 2,31 2,57 2,43
Gennemsnit 2,79 2,50 2,77 2,40

Højdevæksten synes heller ikke for rød
granen hidtil at være påvirket væsentligt af 
planteafstanden. Indtrykket fra bevoksnin
gerne er dog, at afstanden 4 x 4 m er uac
ceptabel på grund af for stor planteafgang i 
den i forvejen plantefattige kultur.

I øvrigt er alle parceller i god vækst. Det 
bemærkes, at på denne lokalitet har prove- 
niensen Esrum produceret særdeles mange 
smukke juletræemner.

I foråret 1979 blev halvdelen af hver par
cel gødsket med 500 kg/ha NPK (23:3:7), 
hvilket blev gentaget foråret 1981. Her i

1982 er der overalt en tydelig farveforskel 
at se, mens det er vanskeligt med det blotte 
øje at se nogen vækstmæssig forskel endnu. 
Målingerne viser dog en lille, men sikker 
forskel.

Højder (m) forår 1982 (24 træer målt pr. 
behandling):

Gennem-
l^xl^ 2x2 3x3 4x4 snit

gødsket 2,99 2,57 2,85 2,45 2,72
ugødsket 2,61 2,43 2,70 2,35 2,52
Gennem-
snit 2,79 2,50 2,77 2,40 2,62

F or sø g F og Q. Poppel 
Afprøvning af 6 poppelarter i 2 blokke (F 
og Q) med henblik på størst mulig vedpro
duktion. Plantet som 0/1 efter dybdepløjning 
i foråret 1974 på 3 x 3 m.

Blok Q renholdtes 3 x pr. år ved harv
ning fra forsøgsstart til 1979. Blok F blev de 
første år ikke renholdt, men planteafgangen 
var så stor og væksten så dårlig, at man i 
1977 startede renholdelse også her. Denne 
fortsattes til og med 1980.

Planteafgangen i kulturfasen har i blok Q 
været 0-15 pct., i blok F 5-50 pct., uden de 
store forskelle mellem arterne. I vinteren 
1980/81 blev dog nr. 1 ganske hårdt ramt af 
vinterfrosten og senere af en sekundær 
svampeinfektion. En del træer skyder dog 
fra roden eller fra de tilbageværende over
jordiske dele.

Højder (m) forår 1982:

Q F gennem-
(renset) (urenset) snit

P. trichocarpa
Hastata

P. x canadensis
4,5 3,8 4,2

Bachelieri 5,0 3,5 4,3
P. trichocarpa T3
P. tremula x

5,0 5,0 5,0

tremuloides
P. trichocarpa M.P.

7,0 4,5 5,8

(„Fritzi Pauley")
P. trichocarpa x 
maximowiczii

7,3 6,0 6,7

(O.P.42) 9,0 8,0 8,5

Gennemsnit 6,5 5,1 5,8
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Poppelplantningen fotograferet i foråret 1982. 1 midten OP 42, til venstre herfor krydsnin
gen tremula x tremuloides og til højre T 3.

Det ses, at „standard“-arten i forsøget, 
hybridaspen, har haft en tilvækst som gen
nemsnittet. Ringere har været sortpoppel- 
krydsningen x canadensis og to af balsam
poplerne, de rene trichocarpa-typer Hastata 
og T3. Over gennemsnittet ligger to balsam
popler, den rene trichocarpa M.P. („Fritzi 
Pauley“) og krydsningen P. trichocarpa x 
maximowiczii (O.P. 42). Sidstnævnte skiller 
sig ud som hidtil klart bedste type.

Forsøget har hidtil klart vist, at forudsæt
ningen for en vellykket poppelbevoksning på 
den lette sandjord foruden valg af rigtig 
klon er en effektiv renholdelse i kulturfasen.

Forsøg E: Løvtræ 
Afprøvning af 5 løvtræarter:

Vintereg (3/0, Norge)
Spidsløn (1/2, Bagsværd)
Rødeg (3/0, Holland)
Bøg (3/0, Jura)
Ær (1/2, Norge)

Sat i foråret 1972 på 1,5 x 1,0 m efter dyb
depløjning. Samtidig er indplantet - som 
hvert tredje træ i rækken - et ammetræ, skif
tevis japansk lærk og rødel.

De fleste ammetræer gik ud under tørken. 
Ligeledes gik så godt som alle rødege ud. 
Tilbage er således vintereg, spidsløn, bøg og 
ær. Løvtræerne har alle klaret sig bedst de 
steder, hvor der endnu er en skærm af am
metræer. Generelt er træerne præget af frost 
og vildtbid, især fra hare, hvilket afspejler 
sig i højdetallene.

Højder (m) og overlevelsesprocenter for
år 1982:

Højde (m) 
1982

Stamtal i parcel 
(stk.)

1972 1982
Over
levelse

Vintereg 1,2 600 305 51 %
Spidsløn 1,2 700 615 88 %
Rødeg - 800 0 0 %
Bøg 0,5 800 189 24 %
Ær 0,8 275 116 42 %

Forsøg R: Læhegn
I 1972 blev på noget af den dårligste jord 
etableret 10 typer læhegn på grundlag af 
forslag indhentet hos forskellige kapaciteter 
på området.

Den yderst magre jord i kombination med 
de tørre år tog imidlertid livet af de fleste 
hegn, således at der i dag kun er 2 tilbage. 
Det ene er sammensat af traditionelle arter 
med eg og ær som de bærende blandet med 
en række mindre træer og buske. Det andet 
består udelukkende af eg og forskellige 
malus-arter.

Afslutning
Det skal understreges, at de meddelte resul
tater er af foreløbig karakter, og at det end
nu er for tidligt at konkludere de enkelte 
forsøg. Disse vil løbende blive fulgt med 
målinger, og når sikre resultater foreligger, 
vil de blive offentliggjort her i tidsskriftet.

106



PINDSTRUPhaveprogram
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Afvandings
pumper
FABRIKATION OG SALG AF 
CFN PROPELPUMPER

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

rs

C.F Nielsens 
Maskinfabrik

v Gorm Nielsen 
Grundlagt 1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

SPALTER og 
BLOKKE
til landbrugsbyggeri

PVC dræn- 
og landbrugsrør
i alle størrelser lagerføres
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7500 HOLSTEBRO «115. 0^423133

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S
Sønder-Vissinc? 8740 Brædstrup. TIf. (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.
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P E D E R S E N

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET
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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 
TIf. (06) 66 70 07
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Struers
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København: 
01-70 80 90

Århus:
06-13 16 11

Odense:
09-15 80 30

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

- det rigtige valg af maskiner

crV i

Skovspil v-3ooo kr. 5.280
incl.50 meter 8 mm stålwire og endekrog 
Kraftoverføringsaksel til do. kr. 495
TILBEHØR TIL SKOVSPIL 
50 meter 8 mm stålwire kr. 265,-
80 meter 8 mm stålwire kr. 424,-
50 meter 10 mm stålwire kr. 400,-
80 meter 10 mm stålwire kr. 640,-
1 stk. endekrog til stålwire kr. 31,- 
Originale skovkæder å 2 meter kr. 120,- 
Alle priserne er excl moms.
Ved køb af stålwire og endekrog monteres gratis 
taloritlås

Levering fra Deres sædvanlige maskinleverandør 
eller direkte fra
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- så er det drænetid
Vi er leveringsdygtige 
i røde drænrør DS 403 
6 ,5 -8 -10-12 ,5 -15  cm 
på engangspaller

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

FYNS
TEGL

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 43 19 43

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

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

De kan regne 
med os

ANDELSBANKEN

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

porosit
beton-filterrør

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

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

MtHKI/Mm
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE - TLF. 07-180755*

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

Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinleverandør.



SPAREKASSEN
-din problemløser!

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

HJøllund, 7362 Hampen . Tlf. (06) 86 91 00
________________________________________________

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 87 15 00 

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

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

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

KØB DANSK

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAAND I HAAND

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.



Postbesørget avis

Hedeselskabets
Handelskontor
varetager følgende opgaver:

Handel med:

Råtræ
Juletræer og pyntegrønt
Sikkerhedsbeklædning og 
værktøj til skovarbejde
Kemikalier

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

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




