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NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

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

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

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

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

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

Drænrør er tegl
•
Hesseiho tegl
isolersten
isoblokke
drænrør

Orten tegl
blødstrøgne 
facadesten 
røde, mocca 
gellerupsten

•
Silkeborg tegl
blødstrøgne 
facadesten 
røde, mocca 
herregårdsklinker

•
Skærup tegl
maskm- 
facadesten 
røde, mocca 
reducerede

Trsstrup tegl
maskin- 
facadesten 
gule glatte 
prægede 
kostede

Teglbeton
fiboblokke
rom'adæk
tegloverliggere

.11

JYDSK
TEGLa/s 6920 VIDERÆKTELEFON 07-171022



Lavt lydmveau • 
overstiger ikke 81 dB (A)

Tophængslede side- og • 
bag nid er

Friskluft-venlilahon med • 
hilreret luft eller recirkulation 

af kabineluft Blæser med 
3 hastigheder.

2 brede døre giver let • 
indstigning

Velpolstret sæde • 
der kan justeres individuelt til 

enhver traktorfører

Lækker indvendig formfast • 
beklædning

Helt plant kabmegtitv •

FORD
-

• Elektrisk vindspejlsvasker 
og vinduesvisker med 2 
hastigheder

• Fingerlet hydrostatisk 
styring

• Passagersæde, der også 
indeholder værktøjskasse

• Indstilleligt rat

• Ny praktisk anbringelse af 
gearstænger og håndtag til 
hydraulik og kraftudtag

• Ophængte koblings- og 
bremsepedaler

Arbejdsglæden er 
standardudstyr i en Ford

Når man sidder behageligt og afslap
pet i en god stol. Når det sker i frisk, 
filtreret luft, i en ideel temperatur, uden 
støv og støj - og med de fingerlette 
kontrolorganer lige ved hånden - så har 
man det godt. Så kommer arbejds
glæden af sig selv. Man får bestilt mere 
og vender veltilpas hjem - selv efter en 
lang arbejdsdag.

Sådan er det at arbejde i den inte
grerede Ford førerkabine, der er i en 
klasse for sig på markedet, De blå 
4-cylindrede Ford traktorer imøde
kommer ethvert krav, til kvalitet og 
avanceret teknik.

Læg hertil stor gensalgsværdi og den 
landsdækkende Ford service med 
rullende værksteder og originale Ford 
reservedele. Så er valget af efterårets 
ny traktor ikke svært.

Tekniske data:

Ford 6600
78 DIN HK (58 kW).
8-trins gearkasse som standard. 
16-trins som ekstraudstyr.
Helt uafhængig hydraulik - 
pumpeydelse 35 liter/min.
Helt uafhængigt kraftudtag. 
Power styring.
Ford førerkabine med 
max. lydniveau på 86 dB (A).

Ford 6700
78 DIN HK (58 kW).
8-trins gearkasse som standard. 
16-trins gearkasse og kraftudtag 
med 540/1000 RPM som ekstraudstyr. 
Helt uafhængig hydraulik - 
pumpeydelse 35 liter/min. 
Hydrostatisk styring. 
Brændstofkapacitet pa 106 liter.
Ford førerkabine med helt 
plant gulv og max. lydniveau 
på 81 dB (A).

Ford 7700
93 DIN HK (68 kW).
16-trins gearkasse som standard. 
Helt uafhængigt kraftudtag 
med 540/1000 RPM.
Load monitor hydraulik 
(giver valgmulighed for 
dybderegulering enten over tops1 
eller over trækstængerne 
Hydrostatisk styring. 
Brændstofkapacitet på 178 liter 
Ford førerkabine med helt 
plant gulv og max. lydniveau 
på 82 dB (A).

L42 FORD HAR STYRKEN-UOVERTRUFFEN I MARKEN.
...MERE END 60 ÅRS ERFARING.



PLOVE GRUBBERE
STENOPTRÆKKERE

m PLOVFABRIKKEN

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

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

Galten 
Teglværk

&
kWr

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-9430 29

Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier 

i Jylland og på Øerne. 
Henvendelse til skovfogederne

E. Horn 
Vagn Søborg Larsen 

John Holm Christensen 
Viborg, telefon (06) 62 61 11 

lokal 206 og 259



St. HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 
vandløbsreguleringer og 
afvandingsarbejder 
Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

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

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. Ortved 03628 - 300

UNIMAX
afvandingspumpe

.

P 500 passende til 35 td. Id. 
P 360 passende til 15 td. Id. 
P300 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

Her er et par støvler, som fødderne kan holde ud

Nora-støvler er lavet af thermoplast 
med stor isoleringsevne, som sikrer den 
rette temperatur i støvlen - nemlig fodens 
egen. Nora-støvler er syrebestandige og 

skridsikre. Specialmodellerne tåler 
også olie og fedtstoffer.

Årsagen til at man fryser 
i et paralmindelige gummi
støvler - eller har det varmt 

-er, at gummi isolerer 
meget dårligt. Tempe
raturforskellen mellem 
foden og luften inde 

i støvlerne skaber fugt, som opsuges af 
tekstilforet og danner grobund for bakterier. 
Støvlerne bliver usunde og fødderne irriteret.

Nora-støvler er ikke foret og kan derfor 
rengøres både indvendig og udvendig. Ma
terialets glatte overflade letter rengøringen 
og gør støvlerne mindre modta
gelige for snavs. Thermoplast 
ældes ikke - bliver ikke mørt 
- og smitter ikke af på gulve.

Model Anton tåler syre, 
kemikalier, kunstgødning, aj
le og rengøringsmidler. Ølmax 
tåler også olie og fedtstoffer,
Sålen er skridsikker og 
opbygget så den suger sig fast, 
når man træder ned på foden.

Man kan altså stå fast selv på 
meget fedtede og glatte gulve.
Alle modeller har opbygget svang, som 
støtter foden og er helstøbte (ingen svage 
sammensvejsninger), Nora-støvler er lette, 
et par str, 42 vejer ca. 1.800 g.

Model Anton leveres i sort i str. 40-48 
og hvid i str. 40-46. Fås også som dame- 
model (Antonia) i sort og hvid i str. 36-42. 
Ølmax leveres i hvid og grøn i str. 40-47 

og damemodellen 
I ligeledes i hvid og 

grøn i str. 36-42.

Prøv et par Nora-støvler - de fås også 
som sikkerhedsstøvler og 
som fritidsstøvler 
i mange farver Jh
til børn og voksne.
Tlf. (04) 62 29 50 
anviser nærmeste
forhandler. Fornuftigt fodtøj
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-skulle jeg selv, 
min familie
og hele min gård forsikres i...
Den almindelige Brandforsikring af 1792 
Hovedkontor: Lyngby Hovedgade 4,2800 Lyngby 
Tlf. (02) 8733 22

ALM.
BRAND
AF 1792
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I nummer 6;
Fremtidens kulturteknik 
40 år i plantefuren 
Sønderups navn i 
Mindeparken 
Nybyggerne i Skjern 
enge
Kalk- og Mergel
selskaberne 
Elmia-nyt
Hedeselskabet skaber 
beskæftigelse 
Hedebrugets årsmøde 
Aktivitet vist på dyrskuer 
Landbrugsudvikling

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

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

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

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.

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

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
Agnete og Oscar 
Eskesen, Ilskov, i plante- 
furen. Den har de gået 
og plantet i for Hede
selskabet i over 40 år. 
Læs om det plantende 
ægtepar inde i bladet.

Hedeselskabets
Tidsskrift

Kulturteknikken i 
fremtidens landbrug
Ved den 16. kongres, som Nordiske 
Jordbrugsforskeres Forening holdt 3.-6. juli 
i Oslo talte direktør K. Sandahl Skov, 
Hedeselskabet, om kulturteknik. I det 
følgende bringes et uddrag

Der er i de senere år anvendt megen tid og mange kræfter 
på at analysere, planlægge og opstille prognoser for ud
viklingen, og det kan være inciterende både at deltage i og 
blive bekendtgjort med denne udfoldelse af fantasi og vi
sioner.

Men i reglen må det senere erkendes, at udviklingen 
forløber ad andre baner og i et andet tempo end forventet.

Med dette forbehold som baggrund skal der i det føl
gende knyttes nogle bemærkninger til kulturteknikkens ud
vikling og fremtidige placering.

Kulturteknik er ikke et afgrænset og veldefineret fag, men 
et bredt fagområde, der har berøringsflader med eller rækker 
ind over mange faglige discipliner. Hovedformålet med de 
forskellige kulturtekniske foranstaltninger er derimod gan
ske entydig: at forbedre betingelserne for jordens dyrkning.

Det kan som hovedregel fastslås, at under de klima- og 
jordbundsforhold, der er fremherskende i de nordiske lan
de, er kulturtekniske foranstaltninger en forudsætning for 
en rationel dyrkning af højtydende kulturplanter.

Omfanget af det kulturtekniske arbejde er bestemt både 
af økonomiske og af politiske vilkår. I perioder med fal
dende priser på landbrugsprodukterne, vanskelige finan
sieringsforhold og en pessimistisk vurdering af de fremti
dige vilkår, vil jorddyrkerens interesse for investeringer i 
mere langsigtede kulturtekniske anlægsarbejder være be-



skeden. Omvendt vil gunstige erhvervs
økonomiske vilkår udløse en stor aktivi
tet på dette område.

De erhvervsøkonomiske udviklingsten
denser kan imidlertid blive sløret, ja helt 
tilsidesat af politiske hensyn. Det er ka
rakteristisk for dette anlægsområde, at 
det har statsmagtens særlige bevågenhed 
i krisetider, hvor det af politiske grunde 
er ønskeligt eller nødvendigt at udvide 
dyrkningsarealerne, at skaffe bosætnings
muligheder eller at iværksætte beskæfti
gelsesforanstaltninger.

Det må konstateres, at en væsentlig del 
af de større kulturtekniske anlægsarbej
der er iværksat mere af politiske end af 
erhvervsøkonomiske hensyn.

Ikke mindst fra de senere årtier kan 
der imidlertid også påvises eksempler på 
en politisk holdning med diamentralt 
modsatte tendenser. Med baggrund i en 
planlægning, der blandt andet kan være 
baseret på en øjeblikkelig overskudspro
duktion af fødevarer, af faldende priser 
på det internationale marked og derfor 
en antagelse om, at det vil være økono
misk fordelagtigt at importere frem for 
at producere, samt bestræbelser på at 
overflytte befolkningsgrupper fra mindre 
lønnende arbejde i jordbruget til mere 
lønnende arbejde i industrien, er der fra 
statsmagtens side gjort forsøg på at 
standse eller reducere udviklingen inden 
for jordbruget.

Endelig er der - ikke mindst i de nor
diske lande - i de seneste år vedtaget en 
lang række love om naturfredning og 
miljøbeskyttelse, der griber stærkt regu
lerende ind i forvaltningen af det åbne 
land og derfor begrænser jordbrugets mu
ligheder for udvikling og udvidelse.

Den fremtidige jordbrugspolitik er et 
politisk ømtåleligt emne, der er præget af

usikkerhed og konflikter. Dette er vel ikke 
ukendt, men det betyder, at konturerne 
af fremtidens jordbrug er særdeles slø
rede.

Ud fra en mere subjektiv vurdering må 
det imidlertid antages, at der i de nordi
ske lande vil være interesse for at udvikle 
jordbruget og inden for visse grænser og 
betingelser at udvide produktionen.

En af forudsætningerne for at udbygge 
jordbruget til en effektiv og rationel virk
somhed er en relativ stabil produktion. 
De store variationer i høstudbytter, der i 
dag er velkendte, kan ikke tolereres i 
virksomheder med store faste drifts- og 
finansieringsomkostninger.

Det må derfor anses for givet, at be
hovet for effektive kulturtekniske foran
staltninger vil blive stadig større. Inden 
for de økonomiske grænser, der er be
stemt af kravene om rentabilitet, vil må
let være at eliminere faktorer, der be
grænser produktionen. Dyrkningssikker 
jord, der byder planterne på de bedste 
betingelser for fuld udvikling og stort ud
bytte og kombineret med de mindst mu
lige driftsomkostninger, er det ideale øn
ske, der i dag stilles til den kulturtekni
ske jordforbedring. I morgen vil det være 
uomgængelig nødvendigt, at dette krav 
kan indfries.

Det må forventes, at de senere årtiers 
dynamiske udvikling inden for jordbruget 
vil fortsætte og måske endda accellerere. 
Nye driftsformer og ny teknik vil blive 
introduceret, og følgelig kan det også for
udses, at der vil blive stillet nye krav til 
kulturteknikken.

Det kan også forudses, at nye motiver 
vil blive inddraget i de tekniske og øko
nomiske overvej eiser. Som et eksempel 
kan blot nævnes den varslede energikrise. 
Det er ekstra energikrævende at dyrke
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vandlidende jord. Nogle undersøgelser 
har vist, at det kan dreje sig om et ekstra 
olieforbrug på mere end 35 1 pr. ha og 
pr. år, en omkostning, der i dag betyder 
mindre, men som kan blive særdeles be
lastende, hvis olien rationeres.

Efter gennem mange år at have spillet 
en ret tilbagestående rolle har de kultur- 
tekniske fag været inde i en rivende 
forsknings- og forsøgsmæssig udvikling i 
de sidste 20-30 år. Det må ganske vist 
erkendes, at dette arbejde ikke har ført 
til mere revolutionerende ændringer af 
de mere almindelige dispositioner inden 
for fagområdet; men de mange års erfa
ringer er blevet analyseret og afdækket. 
Fagområdet har fået en videnskabelig 
identitet.

En af kulturteknikkens hovedopgaver 
har været at indvinde ny dyrkningsjord 
ved afvanding og jordforbedring. I de 
øvrige nordiske lande findes der fortsat 
meget betydelige landvindingsmuligheder. 
I Danmark derimod er de uudnyttede 
arealressourcer få og små. Dog ligger der 
fortsat på søterritoriet lavvandede områ
der, som det er teknisk muligt at ind
vinde. Men omkostningerne vil være be
tydelige, og modstanden fra forskellige

interessegrupper må i givet fald forventes 
at blive voldsom.

På dræningsområdet må der forven
tes øget aktivitet i de kommende år. 
I overensstemmelse med det oven for an
førte vil kravene til en effektiv detaildræ
ning blive stadig større. Betydelige are
aler anvendes nu til monokulturer som 
f. eks. ensidig dyrkning af byg. Op mod 
2/3 af det danske landbrugsareal er så
ledes kun vegetationsdækket en trediedel 
af året. I de øvrige 8 måneder kan jor
den på disse arealer blive udsat for en 
strukturnedbrydning, der kan forringe be
tingelserne for nedbørens infiltration og 
nedsætte den hydrauliske ledningsevne.

Det er endnu ikke nøjere undersøgt, 
hvilken indflydelse de nye dyrkningssy
stemer har på jordens egenskaber under 
vore jordbunds- og klimaforhold.

Der indføres i disse år også nye kultur
planter som f. eks. majs, der kræver en 
varm og derfor velafvandet jord for over
hovedet at kunne udvikle sig tilfredsstil
lende.

På det maskintekniske område har ud
viklingen i de seneste år været voldsom. 
Der markedsføres nu, specielt i USA og 
Canada, et stort antal specialmaskiner til

*
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Sten er i Norge en gene for dræningsarbejdet og for den følgende opdyrkning.
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nedlægning af drænrør. Der synes endnu 
ikke at være nogen endelig afklaring på 
spørgsmålet, om den gravefrie installa
tionsmetode vil fortrænge den traditio
nelle og mere udbredte med nedlægning 
af rør i en opgravet grøft. Det vil for
mentlig vise sig, at de to metoder med 
fordel kan anvendes sideordnet afhængigt 
af jordtype, drændybder og rørdimensio
ner.

Udvikling af en hurtigarbejdende, fuld
automatisk og selvregulerende drænings
maskine er allerede langt fremme. At få 
en sådan maskine tilpasset de små dræ
ningsopgaver, der er de normalt forekom
mende i de nordiske lande, vil være en 
udfordring for konstruktørerne.

Også inden for området dræningsma
terialer udfoldes stor opfindsomhed. Selv 
om det nu er mere end 20 år siden, at 
drænrør af plast kom frem, fastholder de 
gammelkendte lerrør stadig en betydelig 
markedsandel i mange lande.

Men hvad angå både rør, paknings- og 
dækningsmaterialer står vi midt i en ud
vikling, der peger frem mod, at det i 
fremtiden vil være muligt at indkøbe net
op de specialprodukter, som det anses for 
mest fordelagtigt at anvende til en given 
opgave.

Hvis et stort kvæghold skal baseres på 
bjemmeproduceret grovfoder, vil det i 
egne med let jord være nødvendigt at 
kunne vande jorden, men også special
afgrøder kan med fordel vandes.

Det antages, at anvendelse af mark
vandingsanlæg vil blive stadig mere ud
bredt. I Danmark kan der foreløbig van
des ca. 300.000 ha eller ca. 12 pct. af 
landbrugsarealet. Forudsat, der er de 
nødvendige vandressourcer til rådighed, 
vil formentlig op mod 1 mill, ha med 
fordel kunne vandes. Med denne udvik

ling har kulturteknikken i de nordiske 
lande fået udvidet arbejdsopgaverne til 
at omfatte den helt overvejende del af 
kulturjorden.

Projektering af markvandingsanlæg er 
et spændende og krævende fagområde. 
Her ligger måske den største udfordring 
for kulturteknikken i de kommende år. 
Den nye teknik skal indarbejdes og an
vendes på rette måde. Indseende i kon
struktioner, dimensionering og materiale
egenskaber er en forudsætning for pro- 
j ekteringsarbe j det.

Den omstændighed, at der er begræn
sede vandmængder til rådighed, og at 
vandressourcerne er ujævnt fordelt, kan 
resultere i ønsker om at føre vand frem 
gennem rørledninger over store afstande. 
Også her vil der blive brug for den kul
turtekniske ekspertise i fremtidens jord
brug.

Det er muligt at udvide landbrugspro
duktionen i de nordiske lande ganske væ
sentligt. Forudsætningen vil være, at der 
er politisk vilje til at stimulere aktiviteten 
gennem en erhvervsvenlig lovgivning, 
herunder rimelige muligheder for investe
ringer og bevilling af midler til forskning, 
forsøg og vejledning.

De kulturtekniske foranstaltninger vil 
være et af de instrumenter, der må tages 
i anvendelse for at udvikle et rationelt 
jordbrug med en stor planteproduktion.

Argentiner så 
stiklingeformering
Valdemar Olsen, 64-årig argentiner, født af 
danske forældre og holder af Hedeselska
bets Tidsskrift, besøgte forleden Hedesel
skabets Skovfrøcentral i Nr. Borup. I Tids
skriftet havde han læst om Hedeselskabets 
arbejde med stiklingeformering, og det øn
skede han under et besøg i Danmark at se 
nærmere på.
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Forsøgsudvalget på Godthåb. Fra venstre konsulent Arne Hansen, forstander Lorens 
Hansen, afdelingschef Søren Grosen, professor H. C. Aslyng, chefkonsulent Johs. Ole
sen, professor N. J. Dahl, laboratoriechef J. Frederiksen, direktør K. Sandahl Skov, afde
lingschef N. Venov og professor Kjeld Rasmussen. Skovrider Jørgen Lundberg var fra
værende.

Nye forsøg med 
gravefri dræning

Hedeselskabets Forsknings- og Forsøgsud
valg holdt det årlige sommermøde i da
gene 1. og 2. august.

På mødet den første dag blev det god
kendt, at der anlægges et nyt forsøg med 
gravefri dræning i Rejsby marsken, og at 
der anstilles forsøg med kombinationen: 
Dræning og kalkindblanding.

Professor N. J. Dahl opfordrede til en 
definition af de to begreber Pakning og Fil
ter i forbindelse med dræning. Pakning 
skulle herefter have det formål at lette van
dets indtrængning i røret, mens filterets 
funktion bliver at hindre sand og andet 
komet materiales indtrængning i ledningen.

Dagen efter var der ekskursion til Hede
selskabets nye laboratorium, planteskolen i 
Tvilum og de jyske landboforeningers for
søgsgård Godthåb ved Skanderborg. Et nyt

indslag i virksomheden på Godthåb er 
plantevæmsafdelingen, som trådte i funk
tion 1. april, og som bl. a. viderefører 
Studsgård forsøgsstations arbejde.

Landbruget markerer 
holdning til fredning
En fredningsmæssig programerklæring kal
des en pjece, som De samvirkende danske 
Landboforeninger og Danske Husmands
foreninger har udsendt.

Heri siges bl. a., at fredning ikke bør be
grænse mulighederne for at dræne, vande 
og foretage rimeligt nybyggeri. Landmænd, 
som på grund af fredning ikke kan afvan
de vandlidende arealer, skal tilkendes er
statning for mistet indtjeningsmulighed.

4 mill, m3 tørv årligt
I Finland øges produktionen og anvendel
sen af tørvebrændsel støt, og i år graves 
over 5 mill, m3 under forskellige former - 
størstedelen som tørvesmuld til kraftvær
kerne.
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Ægtepar har 
plantet skov 
på 1000 ha og 
er i dag igen 
i plantefuren

Det er Agnete og Oscar 
Eskesen, Ilskov, som har været 
ansat ved Hedeselskabet 
i 40 år

I 40 år har Agnete og Carl Oscar Eske
sen i Ilskov mellem Viborg og Herning 
udført plantningsarbejde i plantager, som 
administreres af Hedeselskabet. Og de
res indsats bekræftes sort på hvidt af di
plomer, hvori Hedeselskabet takker dem 
for udført arbejde i de forløbne år.

Det er ret enestående, at et ægtepar 
har arbejdet sammen i skoven i så langt 
et åremål. Selv om de to efterhånden er 
noget til års, henholdsvis 64 og 71 år, er 
de ikke trykket af alderen og har ikke 
planer om at træde ind i pensionisternes 
rækker. Sidst i denne måned regner de 
med igen at skulle arbejde i plantefuren 
og plante træer til ny skov.

Oscar går forrest i furen, baglæns, 
trykker spaden ned og vrikker med den, 
så der bliver et hul i furebunden - skrip- 
per kalder fagfolk det. Agnete følger tæt 
efter med de små planter. Hele tiden har

hun én parat til at plante i hullet samti
dig med, at spadebladet fjernes. Så træ
der ægteparret et skridt frem mod hin
anden, og det ser ud, som om de vil træ
de hinanden over tæerne. Men det sker 
aldrig, for den spæde plante er imellem, 
og formålet med det fælles tråd er at træ
de jorden til omkring planterøddeme.

*

Hvor mange gange har Eskesens trådt 
jorden fast omkring en plante i de 40 år? 
Papir og blyant kommer frem. Plante- 
areal ganges med år. Forbehold skal ta
ges, for plantesæsoner er ikke lige lange 
hvert år. Og i underkanten skal det sæt
tes. Ellers vil det lyde for voldsomt. 
6.000.000 træer har de i hvert fald plan
tet. Måske en million mere, men det ser 
de stort på.

De tilplantede furer ligger bag dem, et 
arbejde, de er kommet til at holde af og 
ikke vil bytte med anden beskæftigelse. 
De gyser ved tanken om at skulle have 
et indendørs job.

Der regnes igen. Hvor mange hektarer 
har de plantet på? Omkring 1000! Der 
er derfor intet overraskende i, at når de 
kører ad omegnens skovkransede veje, 
ser de mange skovpartier, som de for 
kort eller længe siden har plantet. Og 
hører de en motorsav snærre sig gennem 
en smækker stamme, kan det være et af 
de første træer, de plantede for 40 år si
den, da de var med til at forvandle eg
nens heder til skov. Begge bekræfter det 
meget tilfredsstillende i at kunne se re
sultater af ens arbejde, en glæde, som 
især er plantningsfolk beskåret.

Oscar Eskesen beklager, at han ikke 
er 65 år længere. De træer, han skal ar
bejde med uden for plantesæsonen, er
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blevet tungere. Da han var yngre, var det 
bjergfyr, der skulle fældes, og de stam
mer var ikke svære at håndtere. I dag er 
det oftest vægtigere rødgran og contorta, 
der bringes til fald.

*

Tidligt følte Eskesen sig draget mod sko
ven og dens arbejde, en lyst, han allerede 
fik styret i drengeårene, da hans far var 
plantør på Skarrild-egnen. Men i en ung 
alder blev han også mindet om, at skov
arbejde rummede faremomenter. Engang 
da han som 12-årig kørte træ ud, løb he
stene løbsk. Stammer og kusk blev slyn
get af i et sving, og det kostede ham et 
brækket lårben. Så gik det godt indtil 
1975. Et faldende træ gled bagud fra stø
det og landede på Eskesens ankel, som 
brækkede, men heldigvis groede fint sam
men igen.

I 10 år efter 2. verdenskrig savede 
Eskesen med rundsav i sommertiden - 
1000 rummeter bjergfyr om året. Mange 
meterstykker blev s^vet igennem fire 
gange. Ens blik rettes mod hans fingre. 
Mærkværdigvis er de der alle 10, uskadte.

Hvis olieforsyningerne bliver utilstræk
kelige, kan det måske blive aktuelt at 
starte rundsaven igen, bemærker Eskesen 
med en biklang af forventning.

*

Agnete Eskesen, som er fra Højslev, fik 
først kendskab til skov og plantningsar
bejde, da hun blev gift. Ægteparrets før
ste bolig var et tidligere ledvogterhus ved 
Gedhus plantage, hvor der også var plan
teskole. Det betød, at hun kunne beskæf
tiges ved det forstlige hele året ligesom 
sin mand.
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Agnete og Oscar Eskesen har i baggrunden 
en plantage, de selv har plantet.

Her boede de under krigen og var den 
på forholdsvis nært hold, da der på tre 
sider af huset var placeret tyske luft
værnsbatterier. Mange gange måtte de i 
beskyttelsesrum, når regnen af faldende 
granatstumper blev for tæt.

Et andet usædvanligt naboskab var 
fangekolonien i Gedhus. I tre år førte 
Eskesen tilsyn med fangernes tilplantning 
af heden. Og et usædvanligt arbejde lige 
efter krigen var indsamling af rensdyrlav. 
Det blev presset i baller, og når en jern
banevogn ved Gedhus holdeplads var 
fyldt, blev lavet sendt til de zoologiske 
haver i Odense og København.

*

Gedhus plantage, som Agnete og Oscar
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Eskesen har lagt en betydelig del af de
res arbejdskraft i, tilhører A/S Plant
ningsselskabet Steen Blicher. Selskabet 
blev stiftet i 1898, og de drivende kræf
ter forud var folk med tilknytning til 
Hedeselskabet: Kommitteret Chr. Dalgas, 
grosserer Holger Petersen, godsejer Mou- 
rier-Petersen og godsejer G. de Lichten- 
berg. Næppe nogen anden hedeegn i Dan
mark har i de mellemliggende år skiftet 
så afgørende karakter. Plantagen omfat
ter i dag 830 ha.

Tiden 1940-45 var bevægede år i plan
tagens historie, idet den tyske værnemagt 
ønskede at overtage hele området. Tak
ket være Hedeselskabets direktør C. E. 
Flensborgs seje forhandlingstaktik lykke
des det at forhale og forhindre tyskernes

Agnete Eskesen har endnu håndelaget fra 
den gang, der plantedes med priklebræt.
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hensigter, så de kun kom til at lægge 
hånd på 236 ha.

En banelinje blev ført ind over arealet. 
Karup flyveplads anlagdes nord for plan
tagen. Hangarer, kaserner og befæst
ningsanlæg skød op. Stor militær aktivi
tet prægede den før så stille skovegn.

Ved kapitulationen stod der 500 jern
banevogne ved Gedhus. De sidst kom
mende transporter bestod af flygtninge, 
og af dem boede der på et tidspunkt 
23.000 i Karup-lejrens bygninger op mod 
plantagen.

Et varigt minde om tyskernes besøg i 
Gedhus er den store kommando-bunker. 
Den uhyre betonmasse omgav et højt ud
viklet teknisk anlæg, som gjorde det mu
ligt at registrere alle overflyvninger i 
Nordeuropa.

Mange tror, at det betonstøbte stykke 
af Herning-Viborgvejen mellem Sunds og 
Karup er bygget af tyskerne under be
sættelsen. Det skete 4-5 år før, og stadig 
kan bilister mellem Sunds og Gedhus - 
trods asfaltbelægningen - notere de mo
notone bump i bilen, når hjulene ruller 
hen over betonelementernes mellemrum. 
En af jernbinderne ved vejanlægget var 
forresten Oscar Eskesen. Da vejen var 
færdig, tog han arbejde i skoven uden at 
ane, at det skulle vare 40 år.

Et andet bemærkelsesværdigt indslag i 
Gedhus-plantagens historie er det samar
bejde, som selskabet i mange år havde 
med Horsens tugthus, der afgav frivillig 
arbejdskraft til tilplantning af heden.

I løbet af et halvt hundrede år indtil 
1951 tilplantede fanger 1400 ha af den 
jyske hede, og en af de plantager, der 
blev rejst ved deres indsats, var Gedhus.

Hans Sigfred Knudsen
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Mertilvækst i 
rødgran efter 
tilførsel af 
slam og kobber
Udbringning af slam i nåletræsplantage på 
sandjord af Sv. Elsnab Olesen, J. Lundberg 
og V. Larsen.
Beretning nr. 19, 1979, 70 pp.

Hedeselskabets Forsøgsvirksomhed har 
sammen med Hedeselskabets skovgødsk
ningsforsøg udsendt en beretning, som om
handler forsøg med udbringning af slam i 
ældre rødgranplantage på mager jord.

Hovedformålene har været at vurdere 
slammets værdi som grundforbedringsmid
del samt undersøge slammets indflydelse 
på trævæksten, herunder gødnings- og gift
virkning og undersøge risikoen for forure
ning af grundvandet med næringssalte og 
spormetaller. Undersøgelse af patogene 
smitstoffers overlevelsesevne efter slamud
bringning og ændring i den naturlige floras 
sammensætning efter slamtilførsel indgår 
ligeledes i forsøget.

To hovedtyper af slam blev anvendt, 
henholdsvis ikke-industri - og industribe
lastet. Tilførsel af slam har været fra 42 til 
51 tons slamtørstof/ha.

Tilvækstundersøgelser efter slambehand
ling har sandsynliggjort, at slam fra rens
ningsanlæg kan have en betydelig nærings
værdi for rødgranbevoksninger på mager 
sandjord. Den procentiske mertilvækst på 
træernes vedmasse er af samme størrelses
orden, som er fundet ved skovgødsknings
forsøg, hvor der normalt ved fuldgødsk
ning påregnes en mertilvækst på 30-40 pct. 
eller på normaltilvækster 3-5 m3 årligt pr. 
ha.

I den aktuelle forsøgsbevoksning - ca. 
70-årig rødgran i Hesselvig plantage syd for 
Herning - var bevoksningens kobberforsy
ning ved forsøgsanlægget ekstremt lavt. 
Slamtilførslen medførte derfor i begyndel

sen af forsøgsperioden negativ tilvækstvirk
ning og topdød i træerne som følge af en 
induceret kobbermangel. Efter at denne 
var ophævet ved bladgødskning med 3 kg 
kobberoxydclorid pr. ha i foråret 1976, 
kom omslaget til den nævnte positive til
vækstvirkning.

På grundlag af ændringer i slamlagets 
glødetab er der foretaget skøn over mine- 
raliseringshastigheden af det organiske stof 
og kvælstoffets frigørelse. Afhængig af 
spormetalindholdet og kalktilførsel er det 
beregnet, at ca. 50 pct. af det organiske 
stof i slammet vil være mineraliseret efter 
4-10 år.

Kalktilførsel har forøget nitrifikationen 
og samtidig forøget fastlægningen af uor
ganisk kvælstof i råhumuslaget. De tilførte 
mængder kvælstof har dog medført en del 
udvaskning af kvælstof.

Spormetallerne Cd, Ni, Cr og Co tilført 
med slammet genfandtes praktisk taget 
kvantitativt i det ca. 11 cm tykke råhumus- 
lag.

Beretningen kan rekvireres ved henven
delse til Hedeselskabets Forsøgsvirksomhed 
(06) 62 61 11 (lokal 275).

Viggo Larsen

Jens Sønderups 
navn indføjes 
i Mindedalen
Politikeren og landmanden Jens Sønderups 
navn understreget af ordene: Sin egns og 
sin stands gode talsmand på tinge og som 
minister, vil blive indføjet blandt de andre 
navne på Mindepladsen i Kongenshus Min
depark.

Det vedtog parkens bestyrelse ved et 
møde den 18. august. Bestyrelsen beslutte
de at anvende 5000 kr. til vedligeholdelse 
af sten i Mindedalen. Til afrømning af selv- 
såede fyrretræer på heden er anvendt 
50.000 kr., og det forudsås, at den også 
selvsåede bævreasp vil brede sig. Man vil 
søge at bekæmpe den med sprøjtning.
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Nybyggerne i 
Skjern enge 
driver godt 
landbrug

Kun én landmand flyttede ud og fik bopæl 
i Skjern enge, da de var blevet afvandet. 
Det var den unge landmand Oluf Nielsen 
fra Stauning.

De fleste - og det er efterhånden mange 
- som besøger den kultiverede ådal, har set 
hans statelige gård, når de lægger vejen om 
ad Pumpestation Nord. En ny produktions
bygning føjes jævnligt til det allerede an
selige gårdkompleks. - Den 17. juli havde 
deltagerne i De danske Kalk- og Mergel
selskabers årsmøde lejlighed til at se be
driften.

I 1964 købte Oluf Nielsen en gård nær 
Stauning by. Da afvandingen af engene få 
år efter var afsluttet, syntes han, at der lå 
en udfordring i at blive nybygger og sætte

Astrid og Oluf Nielsen med tvillingerne 
Hans og Lone på fløjene og Hanne og 
Jesper nærmest.
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plov i de jomfruelige arealer. Et ophold i 
USA havde gjort ham fortrolig med store 
vidder, og en jordfordeling mellem ham og 
to naboer resulterede i, at han fik samlet 
70 ha engjord.

Herpå byggede han og fuldendte udflyt
ningen i 1968. En betydelig arbejdsindsats 
siden da har været med til at indfri de for
ventninger til nybyggerlivet, som Oluf Niel
sen og hans kone Astrid havde stillet til 
det. Ved køb og leje af jord er gårdens 
areal nu øget til 128 ha.

*
Før Oluf Nielsen flyttede ud i engene hav
de han oparbejdet en malkekvægbesætning 
på 20 stk. Den tog han ikke med til den 
nye gård. I stedet ville han satse på fede- 
svin og salgsafgrøder fra marken. I foråret, 
da han var ene om markarbejdet, blev ar
bejdspresset så stort, at han lod svineop- 
drættet ebbe ud. Men han har i sinde at 
begynde produktionen igen med 1000 stk. 
om året.

De første kornafgrøder i de tidligere en
ge gav et udbytte på 21 fold i gennemsnit. 
Det er i de senere år hævet til 27 fold. Af
grøderne i år består af 63 ha havre, 30 ha 
byg, 11 ha hvede, 9 ha græs, 9 ha raps og 
6 ha rug. Som vekselafgrøde planlægges 
raps og græsfrø. En frømark med rajgræs 
gav forrige år et anseligt udbytte på 1003 
kg/ha. Desværre for sælgeren var prisen til 
gengæld lav. Et korntørreri med en kapaci
tet på 24-36 tønder pr. time er opført - 
6000 tønder kan opbevares på lager.

Man skal være oppe på mærkerne med 
tilførsel af jordbrugskalk, siger Oluf Niel
sen. Jorden bliver mere bekvem og især 
bygdyrkningen mere sikker. Til opkalknin- 
gen i 1964 blev der tilført 113 favne mer
gel.

Gårdens arealer består stort set af mine
raljord, og problemet med, at eng jorden 
„sætter sig“, er ikke stort. Dog blev en 
mark på 14 ha med lagdelt jord pløjet til 
90 cm dybde for 3-4 år siden og tildelt 40 
tons kalk pr. ha ad 2 gange. Et lokalt kalk
selskab leverede kalk til meget konkur
rencedygtige priser. Nu er også denne mark 
blevet fuldt ud dyrkningssikker.
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De senere års vejrlig har afsløret, at det 
er nødvendigt at dræne i Skjernådalen. På 
en mark med jordlag, som vandet vanske
ligt kan trænge igennem, skal Hedeselska
bet til efteråret lægge 6-7 km drænlednin
ger, hvoraf nogle forsøgsvis bliver dykkede 
dræn, som synes at være mindre udsat for 
okkerblokering.

Nybyggerlivet har været arbejdskræven
de for Astrid og Oluf Nielsen, men de har 
haft et overskud af kræfter til at skabe idyl 
omkring gården i form af søanlæg og plant
ning af 2500 træer og buske.

Og det kan ikke undre, at Oluf Nielsen, 
som bor nærmest „åstedet", er formand for 
Stauning-Ganer landvindingslag, der ejer 
1400 ha med 32 km kanaler og 9 km veje 
i ådalen.

*
Årsmødedeltagernes andet landbrugsbesøg 
gjaldt Kjeld Andreasen, Stauning, som har 
omdannet sin sostald til kvæg med 58 køer 
plus opdræt. Det særlige ved denne bedrift 
er, at der kun fodres med Iudet halm, me
lasse og kraftfoder. Den gennemsnitlige 
pris pr. foderenhed er 89 øre. hk

Udstilling om 
fortids liv i 
hedeegne kan 
ses i Grindsted
Hedebondens husholdning - et højt kulti
veret livsmønster baseret på et minimum af 
ressourcer hedder en sommerudstilling af 
sædvanlig høj karat, som det aktive Grind
sted museum stiller til skue - nu mod af
slutningen kun efter aftale onsdage og lør
dage indtil slutningen af oktober.

Museumsleder, overbibliotekar Hans 
Eriksen, Grindsted, forudså, at udstillingen 
ville vække størst interesse på lokalt plan. 
Den svigtede heller ikke, men i tilgift drev 
den regnfulde sommer også mange turister 
til at se minder fra det gamle hedemiljø, 
hvortil Hedeselskabets museum havde bi
draget med gamle redskaber.

Så stærkt indgik heden, mosen og kæret 
i befolkningens livsstil, at mange fandt det 
svært at omstille sig, da muligheden for op
dyrkning kom inden for rækkevidde.

Og hvad var det da, der gjorde hedebru
get selvforsynende og åbnede muligheder 
for nødvendige biindtægter? I en tid, hvor 
sansen for genbrug og de nære naturpro
dukter er skærpet, kan det måske interes
sere at få hedeboemes hjælpekilder repe
teret.

Lyngheden gav foder til husdyrene og 
dermed i andet led kød, uld, tælle(lys), der
næst brændsel, tag, „sengehalm", revling til 
koste og reb og adgang til bær, biavl og 
jagt.

Lyngtørv blev brugt til brændsel, hus
bygning, isolering og gødning.

Mosetørv: foruden brændsel til eget for
brug salg af tørvekul til smedene.

Myremalm blev indtil år 1600 brugt til 
jernudvinding. Siden var det en salgsvare 
til eksport.

Undergrunden kunne rumme ler til mur
sten og mergel til grundforbedring.

Industrien omfattede især fremstilling af 
jydepotter og beklædning forarbejdet af 
fårenes uld. Andels-Klædefabrikken i 
Grindsted, oprettet 1885 og i funktion til 
efter 2. verdenskrig, var en videreførelse af 
hjemmeindustrien. hk
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Gammel hedegård fra Arnborg-Grene.
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Der forudses 
stort forbrug 
af jordbrugskalk 
i næste sæson

Hans Tylvad foreslår omlægning 
af proceduren vedrørende 
tinglysning af fællesplaner

- Årsmødet er henlagt til en egn, som har 
tilknytning til det arbejde, vi står for: Det 
store landvindingsarbejde i Skjernådalen. 
Det er et arbejde, som ved kalkning, kulti
vering og gødskning giver lodsejerne store 
foldudbytter, sagde formanden for De dan
ske Kalk- og Mergelselskaber, gårdejer Ag
ner Laursen, Ejstrupholm, ved årsmødet 
den 17. juli i Skjern.

Vådt efterår og koldt forår var ikke no
gen god sæson for udbringning af jord
brugskalk, og derfor aftog landmændene 
kun to tredjedele af den sædvanlige mæng
de. En travl sæson ligger derfor sandsyn
ligvis forude, ligesom der kan ventes en 
prisstigning.

Formanden beklagede, at stadig færre 
foreninger holder arbejdet i gang. Trods 
forhandlinger med Landbrugsministeriet og 
Jordlovsudvalget er det ikke lykkedes at 
opnå bedre lånebetingelser. - De sidste af
drag til Nationalbanken er snart indbetalt, 
og bestyrelsen har rettet henvendelse om, 
at det resterende beløb bliver eftergivet, så 
selskaberne får disse midler at arbejde med. 
Agner Laursen fandt en sådan gestus rime
lig, eftersom Kalk- og Mergelselskaberne 
siden 1909 har stået for en virksomhed af 
stor samfundsmæssig betydning.

Konsulent /. K. Øvig, Hedeselskabet, af
lagde beretning om selskabernes virksom

hed. (se HT nr. 4/1979). Han oplyste, at 
kalkreserveme i danske agerjorder ikke er 
særlig store, i almindelighed mindre end 
20 tons kulsur kalk pr. ha. Årligt fjernes 
700-1000 kg jordbrugskalk pr. ha, hvor der 
drives intensivt landbrug. Især de sure 
kvælstofgødninger tærer på jordens kalk
beholdning.

Gennem de fleste år har flydende ned
fældet ammoniak givet 1,0-1,5 hkg kerne 
mere pr. ha end ved tilførsel af faste kvæl
stofgødninger. Planternes evne til at optage 
næringsstoffer afhænger bl. a. af jordens 
reaktionstal. Generelt er næringsstoffernes 
tilgængelighed størst ved reaktionstal mel
lem 6 og 7,5 med undtagelse af jern og 
mangan.

Kassereren Sigurd Kyvsgaard, Sulsted, 
oplæste regnskabet, der balancerede med 
16.086 kr. og sluttede med en beholdning 
på 6720 kr. Forsøgsfondens formue udgør 
22.977 kr.

J. Smedegaard Mortensen, Skjern, og Mar
tin Jensen, Lydum, ved pumpestation Nord 
i Skjern enge.
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Til bestyrelsen nyvalgtes Laurids Clau
sen, Gemdrup, og Jens Brinch Pedersen, 
Øgelund. Genvalgt blev Arne Gregersen, 
Alslev, Bent Jørgensen, Viborg, og Hans 
Tylvad, Skjern.

*

Under debatten sagde Arne Madsen, Ve- 
sterlund, at de angreb, der generelt rettes 
mod landbruget for naturødelæggelse, er 
urimelige. I konkrete tilfælde bør der gri
bes ind, men i almindelighed er landmæn
dene de bedste værnere om natur og vildt
liv. Han påpegede, at det er lettest at op
nå lån til køb af jordbrugskalk ved at gå 
ind i et lokalt mergelselskab.

P. Hansen, Lunde, gjorde opmærksom 
på, at udgiften til kalkning kan trækkes di
rekte fra på selvangivelsen.

K. Sandahl Skov, Hedeselskabet, oplyste, 
at grundforbedringsloven eventuelt skal til 
revision. Omfattet af loven er kalkning af 
udyrkede arealer. Hvis loven kan udvides 
til at omfatte kalkning og mergling af alle 
jorder, hvor det har karakter af egentlig 
grundforbedring, vil det betyde, at der kan 
optages grundforbedringslån til arbejdets 
gennemførelse.

Niels Truelsen, Brande, mente, der var 
brug for en sådan ordning især ved gene
rationsskifte, hvor arealerne ofte trænger til 
at blive kalket op.

Ejnar Bojsen, Tarm, efterlyste en udlig
ningsordning, så prisen på kalk blev den 
samme uanset, hvor i landet man bor.

Agner Laursen sagde, at muligheden for 
at opnå tilskud til mergeltransport er ude
lukket.

Hans Tylvad, Skjern: - Man kunne må
ske tænke sig en omlægning af proceduren 
vedrørende tinglysning af fællesplaner fra 
kalk- og mergelselskaber. Mit forslag skul
le så være en behandling i jordbrugskom
missionerne på linje med grundforbedrings
projekter, men med den forskel, at planen 
blev behandlet i kommissionen og derefter 
tinglyst samlet. Det er en procedure, der 
ville være rationel, let at administrere og

billig for det enkelte medlem af kalkselska
berne.

F. Ellitsgaard, Viborg, oplyste om, hvor
dan det stedlige mergelselskab planlægger 
og optager lån.

Jens Vind, Vejrup, gjorde rede for kurs
tab, der kan opstå i forbindelse med ud
landslån.

Efter mødets afslutning var der udflugt 
til de kultiverede Skjern enge. Men først 
blev deltagerne gjort bekendt med det hi
storiske afsnit om Skjernådalens afvanding 
ved J. Smedegaard Mortensen, Skjern, som 
var lodsejernes repræsentant i anlægsledel
sen under arbejdets udførelse. Et besøg hos 
Oluf Nielsen på udflyttergården i engene 
og hos Kjeld Andreasen, Stauning, omta
les særskilt.

Planteavlskonsulent Kr. Ravn, Skjern, le
dede turen gennem engene og omtalte de 
dyrkningsproblemer, der kan være på de 
varierende jordtyper. Det fugtige forår er 
årsag til, at der i år også er frodige afgrø
der på de mest sandede arealer.

Dødsfald
Dagmar Dalgas, Ribe, barnebarn af E. M. 
Dalgas og datter af skovrider Chr. Dalgas, 
døde den 8. august i en alder af 89 år.

Som slægten før hende følte Dagmar 
Dalgas sig nært forbundet med Hedeselska
bet, hvis virksomhed hun til det sidste fulg
te med usvækket interesse. I 1978 var hun 
en meget aktiv deltager i Hedeselskabets 
årsmødeudflugt ved Vejle.

Ved juletid i fjor udgav hun en lille erin
dringsbog om sit hjem på Birkebæk skov
ridergård. Senere flyttede familien til Høl- 
lund Søgård, og da hendes slægtning Vi
beke Fischer Thomsen, Hillerød, i 1977 ud
gav et jubilæumsskrift i anledning af Høl- 
lund Søgård plantages 100 år, bidrog Dag
mar Dalgas med et afsnit om gamle dage i 
den fattige hedeegn.
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ELMIA 1979

Nu også små 
skovmaskiner 
fra Sverige
Den svenske skovmaskineudstilling „EL- 
MIA-SKOG", der hverandet år afholdes i 
Jonkobing, påkalder sig altid stor interna
tional opmærksomhed, idet ikke blot de 
svenske, men også de finske fabrikker viser 
deres nyheder. Det er således de to virke
lige sværvægtere inden for europæisk skov
maskinindustri, der her spiller med musk
lerne.

Tidligere år er de fleste danskere rejst 
undrende, men særdeles imponerede, hjem 
efter at have konstateret, at maskinerne er 
blevet endnu større og endnu mere sophis
ticated. I år var det anderledes. Ud over 
mindre og lettere modeller af de traditio
nelle maskiner var der dukket en helt ny 
type små specialmaskiner op.

Skovning og transport 
Mest interessant var det finske Makeri- 
program, som består af en let basismaskine 
forberedt for montering af flere forskellige 
redskaber: kran kombineret med vogn el
ler klembanke, spil, fældeudstyr eller - det 
mest avancerede - udstyr til fældning, af-

Fra oven: 1. Makeri mini skov traktor ud
rustet til udkørsel. Den kan tillige forsynes 
med klembanke til udslæbning og med 
komplet skovningsudstyr.
2. Bruunett udkørselstraktor med bogie
montering både for bag. Konstruktionen gi
ver maskinen en meget rolig gang i terrænet. 
3-4. Teg udslæbningsgrab. Under transport 
af tungt læs kan grabben slæbes på sit ryg
skjold.
5. Donaren er en meget effektiv dobbelt 
skovplov, der udfører et godt arbejde også 
under besværlige forhold.
6. Centralvarmekedel med Skovna stoker 
for automatisk flisfyring.



kvistning og afkortning. Makeri-maskinen 
kører, som de fleste andre små specialma
skiner, på bælter, hvilket giver en god for
deling af trykket på jordoverfladen, og da 
bælterne ikke er særligt aggressive, synes 
køreskaderne at blive meget små.

Makeri er en gren af et finsk-svensk 
samarbejde finansieret af det finske ud
viklingsselskab Sponsor. Den svenske gren 
hedder Mini Bruunett, der så afgjort er den 
smarteste af de nye små udkørselstraktorer 
af „traditionel type.

Som dansker kunne man dog glæde sig 
over, at Gremo’s lillebror, T.T.8, præsente
rede sig særdeles pænt i det fine selskab.

Udstyr til landbrugstraktorer 
Selv om ELMIA domineres af specialma
skiner, vises der en del udstyr beregnet for 
landbrugstraktorer, der arbejder i skoven, 
bl. a. hydrauliske kraner, wirekraner og 
spil. Ejendommeligt nok vises dette udstyr 
ofte i meget mangelfulde totalløsninger. 
Dårlige førerpladser og manglende af
skærmning er det normale.

En interessant nyhed inden for denne 
særlige genre var en udslæbningsgrab fra 
det svenske firma Teg. Når grabben er 
fyldt, vendes den på hovedet og glider på 
sit rygskjold under transporten. Der kan 
således transporteres større læs, end trak
toren umiddelbart kan køre med i liften. 
Grabben er særligt beregnet til 3 m træ.

Kulturanlæg
Der udfoldes i disse år betydelige bestræ
belser på at intensivere kulturarbejdet i 
svensk skovbrug bl. a. gennem bedre jord
bearbejdning. Donaren er et af de mest 
effektive udstyr til denne opgave, og den 
vil utvivlsomt også kunne gøre et godt job 
under vore forhold. Det er et stort, tungt 
og dyrt redskab, men til gengæld vil drifts
sikkerheden langt overgå alt, hvad vi ken
der af kulturredskaber i Danmark. Dona
ren er udviklet af det svenske statsskov
brug på grundlag af en gammel finsk skov
harve.

Træ fy ring
De stigende oliepriser satte også deres præg 
på ELMIA-udstillingen. Små flisfyringsan

læg beregnet til almindelige enfamilieshuse 
blev vist i et stort antal. Mange af fyrene 
var blevet særdeles kompetente og med en 
høj grad af automatik; samtidig tales der 
om væsentlig højere virkningsgrad, end det 
tidligere har været almindeligt. Der er 
næppe tvivl om, at de kommende år vil 
bringe en betydelig udvikling på dette om
råde. Ebbe Leer

Nedpløjning 
af halm på 
sandjorder
Halm til jordforbedring af sandjord, af 
Viggo Larsen og J. K. Øvig Hedeselskabet. 
Meddelelse nr. 8, 1979 
Hedeselskabets Forsøgsvirksomhed har ud
givet en oversigt over jordforbedringsforsøg 
med tilførsel af store engangsmænder af 
halm til sandjorder. Den årlige produktion 
af halm i Danmark er ca. 6.5 mill, tons/år, 
hvoraf ca. 30 pct. afbrændes, ca. 20 pct. 
fodres op og ca. 40 pct. anvendes som strø
else. Kun en lille del anvendes til fremstil
ling af cellulose, halmplader m. v. Kun lidt 
halm nedmuldes direkte.

De forsøg, der her er gennemført, om
handler nedpløjning af halmmængder, der 
varierer fra 24 til 144 tons/ha. Halmen blev 
nedpløjet dels med en „Etageplov“, der i 
nogen grad bibeholder mulden foroven, 
dels med en speciel fremstillet plov, som 
løfter muldlaget op over den i bunden af 
furen placerede halm.

Forsøget viste, at der ved denne form 
for halmnedmuldning kan opnås forøget 
merudbytte, der skønnes at være forårsaget 
af en bedre vandforsyning. I beretningen 
omtales halmens nedbrydningshastighed, 
og de fysiske og kemiske ændringer i jor
den, der opstår som følge af halmnedpløj
ning.

Meddelelse nr. 8 kan fås ved henven
delse til Hedeselskabet, (06) 62 61 11, lo
kal 275. Viggo Larsen
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Hedeselskabets 
virksomhed er 
med til at øge 
beskæftigelsen
En række tilskudslove, som øver indflydel
se på Hedeselskabets arbejdsopgaver, har 
som målsætning bl. a. at forbedre landets 
beskæftigelsesmæssige situation. Af sådan
ne love kan nævnes grundforbedringsloven, 
skovstøtteloven og læplantningsloven.

I det følgende er den beskæftigelsesmæs
sige effekt ved nogle af Hedeselskabets ar
bejdsopgaver belyst på grundlag af lønnin
gernes andel af de samlede omkostninger 
ved opgavernes udførelse.

Skovbruget
På basis af regnskabstallene for 1978 kan 
de samlede omkostninger i de plantager, 
der administreres af Hedeselskabet, opgø
res til 37,7 mill, kr., og af hosstående fi
gur, som viser omkostningsfordelingen i 
skovbrugsafdelingen, fremgår det, at der i 
direkte arbejdsløn er udbetalt 50 pct., sva
rende til 18,7 mill. kr.

Lægges hertil lønomkostningerne på 
planteskoler, maskinstationer, ved ledelse 
og administration, kommer man op på en 
lønandel på 68 pct. af de samlede omkost
ninger. For Hedeselskabets egne plantager 
er lønandelen en anelse mindre, nemlig 67 
pct. jfr. figuren.

Sammenlignet med de fleste andre er
hverv er denne lønandel meget stor, hvil
ket er ensbetydende med en stor beskæfti
gelseseffekt i skovbruget. Sammenholdes 
dette med skovens rolle som råstofprodu
cent og rekreativ miljøfaktor, kan det ikke 
undre, at skovbruget er en relativ stor mod
tager af offentlige tilskud til bekæmpelse af 
arbejdsløshed.

Blandt de vigtigste af disse støtteordnin
ger er afgjort skovstøtteloven, hvor der er 
blevet afsat 24 mill. kr. som tilskud til vis

se udgiftskrævende arbejder i skove og 
plantager under 50 ha i perioden 1977-80. 
Man må håbe, at der vil komme en ekstra
bevilling til denne lov, da der på nuvæ
rende tidspunkt er indkommet ansøgninger 
for mere end en samlet sum på 50 mill. kr. 
Som det fremgår nederst på omstående fi
gur, er lønandelen ved de af Hedeselskabet 
administrerede skovstøtteprojekter endnu 
større end for skovbrug i almindelighed, 
nemlig 87 pct., hvoraf de 74 pct. er løn til 
arbejdere. Da alle omkostninger tilmed ik
ke er tilskudsberettigede - bl. a. på grund 
af, at salg af træ modregnes tilskudet - vil 
der blive udbetalt mere i direkte løn til ar
bejdere, end staten giver i tilskud. Derfor 
vil en merbevilling på dette område være 
særdeles fordelagtig ud fra et beskæftigel
sesmæssigt synspunkt.

Kommuner og amtskommuner formidler 
også en række tilskud til beskæftigelsesar
bejder, hvor skovbrugsafdelingen forestår 
den praktiske projektledelse og administra
tion. For disse projekter er lønandelen op
gjort til samme størrelsesorden som anført 
for skovstøtteloven, hvilket har været til 
stor tilfredsstillelse for de bevilgende myn
digheder.

DBH
Omkostningsfordeling i 
skovbrugsafdelingen

Egne plantager
11,0 miil. kr.

Lønandel 61%

/ Arbejdsløn \
/ 47% \

Administrerede plantager
37,7 miil. kr.

Lønandel 68 ^

/ Arbejdsløn \
/ 50% \

Skovstøttevirksomheder
4,4 mill. kr.

Lønandel 87 %

/ Arbejdsløn \
/ 74% \
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Læplantningen
Hedeselskabet har siden oprettelsen i 1866 
praktisk taget varetaget al læplantning i 
Danmark ved råd og vejledning, oprettelse 
af lokale plantningsforeninger og formid
ling af statstilskud.

I 1976 blev for første gang vedtaget en 
egentlig læplantningslov, der for en 6 års 
periode sikrede et årligt statstilskud på 5 
mill, kr., og der har herudover på finans
loven været en årlig bevilling på ca. 3 mill, 
kr. (1978) til aflønning af læplantningskon
sulenter.

Arbejdet tager især sigte på en foryngel
se af gamle udlevede hvidgranhegn med 3- 
rækkede løvtræhegn, og der er i 1978/79 
etableret 960 km sådanne hegn.

Tilskuddet til læplantningen fra EFs 
landbrugsfond FEOGA vil i tidsrummet 
1974-82 beløbe sig til ca. 14,6 mill, kr., og 
det udgør for alle årene 25 pct. af de bud
getterede omkostninger ved kollektive 
hegnsplantninger og indgår i det samlede 
tilskud på 50 pct. af etableringsomkostnin
gerne, der kan ydes i henhold til læplant
ningsloven.

Omkostningsfordelingen i læplantningen 
i 1978, 10,5 mill, kr., er som vist på figu-

DBH
Omkostningsfordeling 
ved dræning

42,5 mill. kr. investeret i 1978

Eiil

Pmtfliteri

Drænrp

Arbejdslønninger 62%

I Omkostningsfordeling
_________ i læplantningen

10,5 Mill. kr. 1978

O
LAN I

28% MA SI
29%

Arbejdsløn I///71 73%

ren opgjort efter de tre traditionelle ud
giftsarter: Føn, planter og maskiner.

Dette giver ikke et reelt billede af ar- 
bejdskraftforbruget, idet der bør tages hen
syn til, at 60 pct. af omkostningerne i plan
teskoler og 45 pct. af omkostningerne på 
maskinstationer er arbejdsløn. Meil disse 
korrektioner bliver 73 pct. af omkostnin
gerne i læplantningen arbejdsløn.

Fællesudvalget for Læplantning er i færd 
med at udarbejde en henvendelse til rege
ringen om en fortsat bevilling til afløsning 
af den nugældende læplantningslov, der 
udløber i 1982.

Grundforbedringen
Efter nugældende lov er der for finansåret 
1979 og 1980 bevilget et årligt tilskudsbe
løb på 30 mill. kr. til dræning og vanding, 
hvorefter der ydes et tilskud på 25 pct. til 
omkostningerne ved dræningsarbejdets gen
nemførelse og 25 pct. til udgiften ved van
dingsanlæggets jordfaste installationer.

I 1978 udførte Grundforbedringsafdelin
gen dræningsarbejde på 5000 ha til en ud
gift af 42,5 mill. kr. - Går man bare 30 år 
tilbage, blev arbejdet udført med skovl og
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spade. Nu har maskiner, især rendegravere, 
overtaget den grovere del af arbejdet.

I 30’erne og 40’erne, da der drænedes 
med håndkraft, var udgiften til nedlægning 
af rør ca. 50 pct. og udgiften til drænrør 
og projektering andre 50 pct. af totaludgif
ten. Der var tale om næsten 100 pct. udgift 
til arbejdslønninger ved dræning, idet også 
tørvene til brænding af lerrør blev gravet 
med håndkraft.

Ved overgangen til maskinanvendelse 
tegner nedlægningen af drænrør sig for en 
stadig større part af de samlede udgifter, 
så der i dag må regnes med, at ca. 65 pct. 
af dræningsudgifterne hidrører fra opgrav
ning, nedlægning af rør og jævning af grøf
ter, ca. 26 pct. er udgift til drænrør og ca. 
9 pct. går til projektering og tilsyn m.v. (se 
figuren)

Selv om der er investeret store beløb i 
anskaffelse af gravemaskiner, og entrepre

nørerne derfor har store faste omkostnin
ger, har de sidste års kraftige stigning i ar
bejdslønnen alligevel bevirket, at de direk
te lønudgifter til nedlægning af drænrør 
udgør 60-70 pct. af entreprenørens samlede 
udgifter.

De senere års kraftige stigning i oliepri
sen har bevirket, at anlægsudgifter og ud
gifter til energi udgør hovedparten af tegl
værkernes udgifter ved rørfremstillingen.

Men selv om indsatsen af menneskelig 
arbejdskraft i de nævnte funktioner er re
duceret, er der stadig tale om væsentlige 
arbejdskraftomkostninger i forbindelse med 
dræning, idet lønomkostningerne trods an
vendelse af avanceret teknik i dag udgør 
ca, 62 pct. af udgifterne, en andel, der må 
føre til fortsat interesse for grundforbed
ring - ikke alene på grund af den produk
tivitetsfremmende effekt - men også på 
grund af den beskæftigelsesmæssige effekt.

Anerkendelse for 
landmandsgerning 
fra Hedebruget
Nye navne godkendt til 
Kongenshus Mindepark

Ved Hedebrugets årsmøde den 28. juli på 
Kongenshus hotel fortalte bestyrelsens for
mand, borgmester A. Chr Andersen, 
Grindsted, at Hedebrugets legat på 235.000 
kr. afkaster 17.000 kr. årligt, et beløb, der 
bruges til uddeling af sølvbægre for for
tjenstfuld landmandsgerning, som tilskud 
til landskabspleje og til indhugning af nav
ne i Kongenshus Mindepark.

Ved mødet blev der overrakt sølvbægre 
for indsats ved hedeopdyrkning til føl
gende:

Magnus Schmidt og hans hustru Anna

(død 1971) overtog i 1929 en forsømt ejen
dom i Arnum, og da de afstod den i 1965, 
var det som et velholdt landbrug med 25 
ha grundforbedret jord med læhegn og 
småplantninger og med ny - eller ombyg
gede bygninger.

Dora og Sigfred Pedersen, Karup, over
tog i 1949 en ejendom med 44 ha, hvoraf 
kun en lille del var opdyrket. I de forløb
ne år er 26 ha bragt under kultur, og der 
er plantet 5 km læhegn og 5 ha skov, Og
så her er bygningerne ført up to date.

Erna og Konrad Krogh Stigsen, Borris, 
har en fortid som nybyggere på heden - 
usædvanligt, når det tages i betragtning, at 
de slog bo så sent som i 1961. Da overtog 
de 30 ha hede, hvoraf 25 straks blev op
dyrket. I 1964 købte de 35 ha opgravede 
brunkulslejer, og heraf opdyrkede de 11 
ha. Resten ligger nu hen som naturområde, 
hvor der foretages vildtpleje. Ved siden af 
et veldrevet landbrug har ægteparret på 
det sidste bygget drivhuse, som er fyldt 
med forskellige kulturer.

A. Chr. Andersen meddelte, at følgende
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navne er godkendt til placering i Minde
dalen:
Viborg amt
Lysgård herred. Thorning sogn.
Jens Elvig Vestergaard, Gråmose 1863- 

1952
Hustru Marie Kathrine 1867-1948 
Hindborg herred. Brøndum sogn.
Esper Simonsen, Hesthaven 1867-1929 
Hustru Nielsine Katrine 1865-1938

Hjørring amt
Dronninglund herred. Voer sogn.
Christen Christensen, Christianshåb 1844- 

1926
Hustru Nielsine 1843-1932 
Thisted amt
Refs herred. Hvidbjerg sogn.
Søren Larsen Pedersen, Nørreheden 1894- 

1978
Hustru Emilie 1906-

Hedeselskabets 
aktiviteter 
godt belyst 
ved dyrskuer
Emnet for planteavlsudstillingen på hoved- 
dyrskueme var i år vanding, dræning og 
læplantning. Da disse emner er en stor del 
af Hedeselskabets aktivitet, var det natur
ligt, at udstillingen blev til i et samarbejde 
mellem Landskontoret for Planteavl og 
Hedeselskabet.

Allerede i eftersommeren 1978 blev de 
første møder i arbejdsgruppen holdt. Der 
var enighed om som målsætning for udstil
lingen at tilstræbe høj grad af veldokumen
teret faglig information uden at forfalde til 
det mere reklameprægede.

Udstillingen skulle bygges op med infor
mationstavler, der kunne betragtes isoleret, 
men også indgå i helheder af forskellig 
størrelse. Derved kunne dele af udstillingen 
indgå i andre og mindre udstillinger de 
kommende år. Den færdige udstilling kom 
til at bestå af i alt 25 tavler. Disse blev 
suppleret med 2 lysbilledserier med tekst 
samt for vandingens vedkommende en mo
del af vandingsmaskine samt tensiometre, 
for dræningen en samling af forskellige 
drænrør og for læplantningen potter med 
de 45 mest brugte træer og buske.

Som værdifuldt supplement til udstillin
gen udnyttede Hedeselskabet den ekstra 
plads til en stand om dyrkning af juletræer 
og pyntegrønt på alle skuerne og med 
udendørs udstillinger i Herning om hede
pleje, planteskoledrift, træindustri og plan
tagedrift.

Hemingsudstillingen kom således til at 
give et samlet billede af Hedeselskabets ak
tivitet (der manglede kun laboratoriet).

Udstillingerne var på alle skuer velbe
søgt og gav anledning til mange rosende 
bemærkninger. Tavlerne og de mange træ
er, buske og juletræer gik op i en fin hel
hed, der gav udstillingen et meget frodigt 
og venligt indtryk.

På Roskildeskuet var der specielt mange 
skoleklasser med lærere blandt de besø
gende. Skuet lå i sidste uge før sommerfe
rien. Mange af klasserne havde fået opga
ver med hjemmefra, og udstillingsfoldeme 
gav gode svar på disse og materiale til vi-

Fra udstillingen i Herning.
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derebearbejdning. Specielt for Roskilde- 
skuet blev der for handelsafdelingen og læ
plantningen knyttet mange nye kontakter. 
Hedeselskabets grundforbedringsafdeling er 
jo på forhånd kendt i den del af landet.

Udstillingens sidste dag var i høj grad 
præget af Københavnere, der fik revideret 
den opfattelse, at Hedeselskabet har som 
hovedopgave at konvertere hede til ager
land og plantage.

Odenseskuet var generelt det mindst be
søgte, men også her blev der vist god in
teresse fra de mange landmænd, der kom 
indenfor.

Ungskuet i Herning var naturligvis ho
vedbegivenheden, og alle dage var der fuldt 
op at gøre med at besvare spørgsmål eller 
henvise til lokale konsulenter og kontorer.

Det vil være forkert at fremhæve en en
kelt del af udstillingen eller en enkelt be
givenhed. Udstillingen bør betragtes som 
et hele, som en sober orientering om Hede
selskabets virke. Selv om vi på visse områ
der ikke har reklame behov og på andre 
områder måske i en periode foretrækker at 
holde en lav profil, er det vigtigt, at Hede
selskabet som helhed med mellemrum mar
kerer sig ved udstillinger som disse.

Det vigtigste formål med udstillingen er 
måske ikke at informere den landmand, 
der ved noget på forhånd, men snarere den 
ikke-landmand, der har en fejlagtig opfat
telse af Hedeselskabets arbejdsområde og 
de løsningsmuligheder, vi præsenterer for 
jordbrugerne.

Chr. Als

Landbruget i 
glimt i de 
sidste 40 år

- Når vi i dag ser på u-landenes landbrugs
metoder, kalder vi dem oldnordiske og 
tænker ikke på, at for bare 50 år siden var 
leen og plejlen almindelige redskaber her i 
landet, sagde planteavlskonsulent /. /. Ja
kobsen, Grindsted, da han talte om land
brugets udvikling i de sidste 40 år ved He
debrugets årsmøde i Kongenshus.

Hovedårsagen til dansk landbrugs stærke 
udvikling skyldes især traktoren, malkema
skinen, kemikalier til bekæmpelse af plan
tesygdomme, kendskab til mikronærings- 
stoffer, stærkere gødskning og sidst, men 
ikke mindst, markvandingen i Midt- og 
Vestjylland. Hvor man før omkring Grund
lovsdag kunne se 10-15 køer på en afsve- 
den græsmark, går der i dag en vandkanon 
gennem arealet fulgt af 50-100 køer. Og 
hvor der før stod en tynd bestand af bland
sæd, ser man i dag en bugnende bygmark,

som udbyttemæssigt nærmer sig de fede 
jorders.

Da jeg i årene 1936-39 gik på Landbo
højskolen, blev vi undervist i brugen af 
maskiner, som i dag står på museerne. Sko
len ejede dog en traktor, på hvis køler der 
stod IH, International Harvester, og det 
oversatte professoren i maskinisere til Idio
tens Hest - mere tiltro havde han ikke til 
den!

Et dyrkningsmæssigt problem på de jy
ske hedeflader var i mange år kobberman
gelen. Så sent som 1950’erne anlagde vi på 
Grindsted-egnen forsøg med tilførsel af 
kobber for at overbevise landmændene om 
dets betydning, og i et af forsøgene høste- 
des et merudbytte på 25 hkg/ha.

Mange ældre hedeopdyrkere var mere 
indstillet på opdyrkning og læplantning end 
på at avle store udbytter. De fik ikke mar
ken givet gødningskraft, og først langt se
nere lærte de at chokbehandle med fosfor.

Landbrugsmæssigt er meget ændret. Ud
trykket det mørke Vestjylland, som er 
skabt under indtryk af de mørkegrønne 
granhegn, vil også forældes, efterhånden 
som de lyse kollektive løvtræhegn vokser 
op.
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P V C - D R / E N R Ø R  - altid på lager
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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

Dansk dyreliv og natur

Ny digtsamling, pris 30 kr. 
Af forfatter Olav Henrik Løwe, 

Nørremøllevej 32,
8800 Viborg, tlf. (06) 62 27 64

København: 01 -70 80 90 
SfRjjERS Århus: 06-131611

Odense: 09-158030

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

lEDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

MODERNE HAVEREDSKABER 
OER UGGER GODT i HAANDEN

SUPER LET- /i 
VÆGTSSKOVLEN 

»ZINCKLET«
GØR ARBEJDET LET

LET MEN STÆRK SKOVL

FAAS OGSAA MED 
STØVLEBESKYTTER

DEN ER RIGTIG

IIXICK

^©LAG'T

*/s JDJi.3JTSK FRØHANDEL

TAASTRUP (02) 99 0011 . RANDERS (06) 44 7211



Det Jenssen Buchske legat
Kasseregnskab for året 1/4 1978 - 31/3 1979 Udgift Indtægt
Kassemellemværende med Hedeselskabet 1/4 1978 220.098,13
Afdrag på prioritetsgæld 4.800,00
Formindskelse af effektbeholdning 1.036,50
Plantagens driftsunderskud 1978/79 51.830,06
Kassemellemværende med Hedeselskabet 31/3 1979 275.691,69

276.728,19 276.728,19

Status pr. 31. marts 1979
Den Jenssen Buchske plantage og skovridergård Aktiver Passiver

Ejend.-værdi kr. 2.516.000,- ........................................ 358.451,51
Beholdning af skoveffekter .............................................. 2.083,50
Prioritetsgæld ............................................................................ 33.600,00
Det danske Hedeselskab ................................................... 275.691,69
Kapital .............................................................................. 51.243,32

360.535,01 360.535,01
Viborg, den 10. maj 1979

DET DANSKE HEDESELSKAB
K. Sandahl Skov G. Kjeldgaard-Pedersen

Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab
p. b. V.

A. W. Nielsen
formand

Foranstående regnskab har vi revideret
Århus, den 23. maj 1979

REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN
K. Hammer-F edersen K. Ravn Nielsen

statsaut. revisor statsaut. revisor

Dansk Skovkontor Als
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

DENDROCOL17 VILDTBID
Nu også I 1 liter

Postbox 1 Telefon
4700 NÆSTVED Forlang nyt katalog (03) 80 01 10



P R I N S E N S  B R Y G
i> <n j-rislt m/sn«f

D R Æ N R E N S N I N G Spuling af forurenede dræn
systemer og vandrør foretages 
med højtryksmaskiner.

Henvendelse kan ske til 

Hedeselskabets lokale kontor 
eller til hovedkontoret,

8800 Viborg,
telefon (06) 62 61 11 lokal 246.

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN ...........................................................  Poserå 430 I og 200 I
MELLEMFIN ......................................... Poser å 400 I
GROV ...................................................... Ballerå 520 I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poserå200 I og 100 I
LØS USORTERET ...............................  vognlæs, min.25-35 m3

FÆRDIGBLANDING 1 ...................  Poserå400 I
FÆRDIGBLANDING 2 ...................  Poser å 200 I

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



ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Speciel I« emnøf efter opgave. AH i betonvarer efter 0 S 400
Ringkøbing Cementvaretabrik - Tit. (07) 32 16 00 A/S N. SKATTE

SPAREKASSEN
Midtjylland

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

Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-L. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull oriv. (04) 85 12 44

Beton ApS

7500 Holstebro

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT l ELEKTRICITET

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

rit. (07) 42 31 33

DANREGN
SPECIALFIRMA ■ FORLANG TILBUD
B RAN DE • TLF.07-180755*

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06-38 24 11

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

□# PETERSVÆRK
Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby
betonvare-industri, telefon (08) 17 10 55

A
S

Ny og bedre skovsav
J0BU LP4LP40
5,9 kg koncentreret ydelse 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav I sin klasse 
(48 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som mi kræves 
al en virkelig skovhuggersav. 
Prøv JOaillM U>40 
hos esl

Alt i skovredskaber fra
iÉSl JOBU

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

Hi
Akt

Import - En gros - Salg - Service

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr
v/ Steen Andersen - Holmevej 9 - 7381 Ejstrupholm - Tit. 05 772604



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrs 
og planter.
Plantekatalog tilsendes gerne pi forlangende.

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

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S

Sønder-Vissing, 8740 Brædstrup. Tlf. (05) 75 40 53

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

ANDELSBANKEN

L. HAMMERI CH&CO
GRØNNEGADE 67 8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

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

1

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.



Reparer vandlob 
med
Enkamat®el ler Enkazon'

Denne profil kendes fra alle vandløb og grøfter. Især 
hvor vandløbet drejer, og jorden er sandet, vil vandet 
gnave sig ind i skrænten og transportere materialer med
sig.

Reparation foretages med faskiner eller med sten.
mHiSM

Begge løsninger fungerer og kan oven i købet være nød
vendige, når skræntfoden er ustabil.
Problemerne viser sig, når de tunge sten skal trans
porteres igennem et ofte uvejsomt terræn. Både sten og 
faskiner kan være vanskelige og dermed dyre at frem
skaffe. Desuden varer det ofte længere tid, inden græs 
og anden vegetation dækker det hele.

Alle disse problemer kan klares let, effektivt og usynligt med Enkamat eller 
Enkazon.

Enkamat og Enkazon er let at arbejde med, og banerne 
monteres hurtigt på den afrettede skråning. Det betyder, 
at totalløsningen bliver billigere end kendte metoder. 
Derfor reparer vandløb med Enkamat og Enkazon.

FRØ-OG 8AATEKNIK
Rantzausmindevej 111 - 5700 Svendborg - Tlf. (09) 21 78 08

Mutim

Vi har et righoldigt informationsmateriale, der også indeholder prøveresultater - ring eller skriv til os.




