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Det Jenssen Buchske legat
RESULTATOPGØRELSE 
FOR PERIODEN 
1/4-31/12 1979

743.332,14 
735.055,74

8.276,40 
38.988,64

Årets resultat - underskud 30.712,24

Viborg, den 12. maj 1980

Foranstående regnskab har vi revideret 
Århus, den 21. maj 1980

BALANCE PR. 31/12 1979 

Aktiver:
Debitorer 162.337,28
Beholdning af skoveffekter 450,00 
Fast ejendom (offentlig

vurdering 2.516.000 kr.) 363.862,76

526.650,04

Passiver:
Gæld til Hedeselskabet 455.287,56
Prioritetsgæld 28.800,00
Egenkapital 42.562,48

526.650,04

DET DANSKE HEDESELSKAB 
K. Sandahl Skov 

direktør
Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab 

p. b. v.
A. W. Nielsen 

formand

Salgs- og lejeindtægter 
driftsudgifter

-H- renteudgifter

REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN 
K. Hammer-P eder sen K. Ravn Nielsen

statsaut. revisor statsaut. revisor

Dansk Skovkontor AU
viser stort udvalg af 
skovværktøj + sikkerhedsudstyr

FUSSINGØ
SKOV
DISTRIKT

18/9
1980
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Den pilsner 
skulle vi ha’brynet 

for længe siden.

Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier 

i Jylland og på Øerne.

Henvendelse til skovfogederne
E. Horn 

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

lokal 206 og 259

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

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

PLOVE GRUBBERE 
STENOPTRÆKKERE

O
DANSKE

KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

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



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

m %

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 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

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

MMKVåNDU|ffi

DANKEGN
SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUC
BRANDETLF. 07180755

D R Æ N R E N S N I N G

7%

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.



HANDELSBANKEN
artid med i billedet Q

Ny og bedre skovsav
JOBULP4/LP40
5,9 kg koncentreret ydelse 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav I sin klasse 
(46 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som må kræves 
af en virkelig skovhuggersav. 
Prøv KHMJLP4 LP40 
hos os)

Alt i skovredskaber fra
(ESI JOBU

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

it

k
Import - En gros - Salg - Service

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

SS«;ill

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser;
FIN ...................................................  Poser å 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................  Poser å 400 I
GROV...............................................  Ballerå 520 1
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poser å 200 I og 100 I
LØS USORTERET ..........................  vognlæs,min.25-35 m3

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

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

Drænrør
2" 8 - SAMT GREN RØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk &

Silkeborgvej 109.8464Galten .Telefon06-943029



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

Nåletræ til tømmer 
samt

kassetræ købes

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

POROSITRØR

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Det moderne drænings
materiale

for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

Beton ApS

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

7500 Holstebro Tlf. (07) 42 31 33

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem
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ISSN 0017-9507

I dagene mellem den 12. og 18. august flyttede Hedesel
skabet fra Hjultorvet i Viborg, hvor det har haft domicil 
fra 1907, til Klostermarken ved Randersvej øst for Viborg.

Og den 9. september var der indvielse af den nye admi
nistrations- og laboratoriebygning, en begivenhed, som vil 
blive nærmere omtalt i næste nummer af Tidsskriftet.

Det kan allerede nu fastslås, at Hedeselskabets perso
nale befinder sig vel i de nye omgivelser, som har lyse kon
torer i passende størrelse. I Viborg var virksomheden 
spredt over tre bygninger, hvoraf de to var meget gamle 
og upraktiske. Den samling af staben, som nu er sket, vil 
betyde mere plads, bedre kommunikation og mere effektiv 
udnyttelse af de tekniske hjælpemidler. De to bygninger på 
Hjultorvet er solgt til Viborg kommune, som har overdra
get dem til Stiftsmuseet i Viborg.

*

Bygningerne på Klostermarken er projekteret af arkitekt
firmaet C. F. Møllers Tegnestue i Århus, der har beskre
vet byggeriet og dets beliggenhed:

„Bygningerne er placeret øverst på grundens vestvendte 
bakke, hvorfra man har en storartet udsigt mod vest og 
syd over store dele af Viborg.

Bygningsanlægget fremtræder som et sluttet byggeri dan
nende et gårdanlæg begrænset af 3 bygninger tilsluttet en 
markant hovedbygning. I dette oplæg ligger der et ønske 
om at „spille op“ til genboen på den anden side af Ran
dersvej, Asmildkloster Landbrugsskole, projekteret af arki
tekten Ulrik Piesner i 1908. Den gang og i dag et billede 
på god og smuk jysk arkitektur gennemført i tegl.

Ved at placere bygningsanlægget øverst på bakken lige-



Hedeselskabets nybygning på Klostermarken set fra vest.

som på et plateau med landskab foran og 
på siderne vil dette på en smuk måde op
leves og indpasses på stedet. De to slut
tede bygningsanlæg, Landbrugsskolen og 
Hedeselskabet, vil således „styre" det ka
rakteristiske landskab.

For at udnytte stedets enestående ud
sigt over Viborg er bygningskroppene 
placeret, så de er orienteret mod vest og 
syd og delvis terrasseret, således at flest 
mulige har vinduer til denne side. Samti
dig er gårdrummet udformet som en op
holdsgårdhave, der mod vest åbner sig og 
ender i en slags terrasse, hvorfra hele ud
sigtspanoramaet mod syd og vest kan op
leves.

Bygningsanlægget fremtræder udadtil 
som en skulptur i massiv rød tegl, hvor 
administrationsbygningens bygningskrop 
holder sammen på de lave kontor- og la
boratoriebygninger formede efter terræn

forløbet. Bygningsprofilet har ensidigt 
tagfald vendende mod syd og vest for 
også på denne måde at understrege ste
dets karakteristika, og dette betyder lige
ledes, at man fra Randersvej vil opleve 
bygningerne som store rødbrune teglhuse.

Laboratoriebygningens ensidige tagfald 
udnyttes i princip således, at laborato
rierne, der har brug for stor højde, venti
lation m. v., er placeret i den høje del og 
kontorerne i den lave del med normal 
rum-højde.

De nødvendige ventilationsindtag og 
afkast til laboratoriebygningen indgår i 
arkitekturen som murede tårne med run
de hjørner placeret fri af bygningskrop
pene."

*

Planerne om Hedeselskabets udflytning 
fra Hjultorvet tog form i 1976-77, da sel-
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skabet indledte forhandlinger med Viborg 
kommune om køb af en grund på 20.000 
m2 på Klostermarken.

Parterne nåede til enighed, og i foråret 
1978 begyndte opførelsen af laboratoriet, 
og et årstid snere blev grundstenen lagt 
til administrations- og kontorbygningen. 
Hedeselskabets Maskinvirksomhed ud
førte hovedkloakeringen og en del af ud
gravningerne.

De to bygninger rummer henholdsvis 
2200 og 4500 etagemeter. Omkostnin
gerne inklusive haveanlæg, møbler og in
ventar kan fordeles med 1,5 mill. kr. til 
grundkøb og tilslutningsafgifter, 7 mill, 
kr. til laboratoriet og 16,5 mill. kr. til 
kontor- og administrationsbygningen.

Hedeselskabets personale har deltaget 
i beregninger og projektering i forbin
delse med byggeriet. Arkitekt var som 
omtalt professor C. F. Møller. Rådgi
vende ingeniør for 1. byggeetape var Sø
ren Jensen a/s, Århus, og for 2. etape 
Johs. Jørgensen, Viborg.

Den største entreprise, murerarbejdet, 
havde firmaet Jørgensen og Thanild, Vi
borg, som også har lavet udendørs anlæg 
som parkeringsplads og trappeanlæg. Fir
maet havde på et tidspunkt 40 murere be
skæftiget, og i et par år var der ingen 
ledige murere i Viborg. - Murermester 
Alex Jensen, som er en af cheferne i fir
maet, kalder nybygningen for et traditio
nelt murbyggeri i en utraditionel plan.

*

Af Hedeselskabets personale har der 
under byggefasen været dannet en række 
brugerudvalg, som var medbestemmende 
ved materialevalg, udformning af konto
rer og valg af supplerende inventar.

Flytningen af inventar og arkiver fra 
Hjultorvet til Klostermarken var en bety-
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Hedeselskabet flytter ud fra Hjultorvet.

delig opgave, som var overladt til Her
ning Flytteforretning, der havde op til 3 
vogne og 10 mand beskæftiget i 6 dage.

Bøger og arkivmateriale fyldte 900 
kasser, og af møbler blev der flyttet 375 
enkeltdele. Flyttegodset fyldte i alt 600 
m3 og vejede 115 tons. Beundret blev de 
to flyttemænd, som udstyret med seler 
bar den 300 kilo tunge processor fra edb- 
afdelingen ud på flyttevognen.

hk.

Hedeselskabet flytter ind på Klostermarken.

wX

mte*

'■%
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P. Alban Knudsen B. Lindberg Skov Sv. Bager P. Brun Madsen

Udnævnelser

Direktionssekretær, cand. mere. Birger Lind
berg Skov, 35 år, Det danske Hedeselskab, 
er pr. 1. juli blevet udnævnt til administra
tionschef og leder af selskabets fællesadmi
nistration i Viborg med ansvaret for funk
tionerne økonomi, EDB, personale, infor
mation, sekretariat m.m.

*

Regnskabschef Per Alban Knudsen, 39 år, 
Det danske Hedeselskab, Viborg, er pr. 1. 
juli blevet udnævnt til økonomichef.

*

Den 1. juli blev distriktsfuldmægtig Svend 
Bager, Viborg, udnævnt til distriktschef ved 
Hedeselskabets grundforbedringskontor i 
Vejle, hvor han afløste Jørgen Poulsen, der 
fratrådte på grund af alder efter 25 år som 
distriktschef.

Svend Bager, der er født i Smidie i Øst- 
himmerland, blev agronom i 1962. I de 
følgende år var han ansat ved henholdsvis 
Statens Marskforsøg i Højer, De danske 
Sukkerfabrikker i Nakskov og Rougsø- 
Sønderhald Herreders Landboforening, ind
til han i 1966 fik ansættelse ved Hedesel

skabets kontor i Haderslev. J 1976 udnævn
tes han til distriktsfuldmægtig og forflytte
des til Hedeselskabets hovedkontor i Viborg.

*

Den 1. august blev afdelingsleder Peter 
Brun Madsen, Århus, ansat som skovtaksa
tor ved Hedeselskabet og leder af selskabets 
plantageregulering.

P. Brun Madsen, der er født i Maribo, 
blev forstkandidat i 1961 og lie. agro i 1964. 
1 årene 1961-70 var han ansat på Skov
brugsinstituttet ved Landbohøjskolen af
brudt af kandidat- og adjunktstipendier. Det 
følgende år fik han ansættelse som leder af 
H. C. Ørsted Instituttets EDB-afdeling.

Siden 1971 har P. Brun Madsen været le
der af afdelingen for brugerkontakt ved 
RECAU, Det Regionale EDB-center ved 
Århus Universitet. I årene 1965-66 deltog 
han i udviklingen af et integreret EDB- 
regnskabssystem for skovbrug, og i 1968-74 
var han lektor i planlægningslære for skov
brugsstuderende og udviklede et EDB-sy- 
stem for skovplanlægning, der bl. a. anven
des af statsskovbruget, og som nu tages i 
brug af Hedeselskabet. 1 1976 var han kon
sulent for Hedeselskabet ved en undersø
gelse af produktionen i 2. generations rød
gran.

P. Brun Madsen har i årenes løb foreta
get mange studier og deltaget i konferencer 
i USA, Canada og i Europa vedrørende 
avancerede EDB-systemer.
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Rejsegildet på Brøndlundgciard - til venstre bygning til kontorer m. ni. og til højre pak
keladen.

Rejsegilde 
på Brøndlundgård

Den 21. august havde Hedeselskabets plan
teskole Brøndlundgård i Vojens kommune 
rejsegilde på to bygninger, hvoraf den ene 
rummer mandskabsfaciliteter og kontorer 
og den anden sortererum og pakkelade. 
Bygningernes areal er henholdsvis 235 og 
1125 m2.

Det forudses, at bygningerne kan tages i 
brug i sidste halvdel af september. Foruden 
almindelige garderober og brusekabiner er 
der for det udegående personale installeret 
et specielt bruseanlæg til rengøring af støv
ler og regntøj tillige med vådgarderober.

I pakkeladen bliver der 18 sortereborde 
langs et 20 meter langt transportbånd, der 
fører planterne til 2 bundtemaskiner, hvor
fra de transporteres på paller til plantning 
eller kølerum.

Ved byggeriet er der taget hensyn til for
ventet opførelse i 1981 af et kølehus og et 
maskinhus på henholdsvis 2000 og 600 m2.

„Vor mand“ i Tanzania

I Landbrugsmagasinet, Danske Husmands
foreningers medlemsblad nr. 30/1980 er der
en reportage fra Kitulo Højsletten i Tanza
nia, hvor tidligere medarbejder ved Hede
selskabet, Christian Lauridsen, har ledet op
rettelsen af en kvægfarm med 400 sortbro
gede malkekøer. Står det til Chr. Lauridsen,

skal yderligere 50.000 ha opdyrkes og mæl
keproduktionen sættes op til 8 mill, kg år
ligt. Projektet står og falder med Chr. Lau
ridsen, mener reporteren, da han er en 
mand med et usædvanlig godt tag på ar
bejde under specielle forhold. Da Chr. Lau
ridsen for snart mange år siden rejste til 
Tanzania, fortalte han i en række artikler i 
Hedeselskabets Tidsskrift om sine oplevel
ser.
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Australien øger 
udnyttelsen 
af skovarealernes 
muligheder
Staten Vest Australien er 
60 gange større end Danmark 
men har kun 1,2 mill, 
indbyggere

Af forstfuldmægtig 
K. E. Hesselbjerg, 
Hedeselskabet

En studietur til så fjernt et sted på kloden 
som Vest Australien er vist de fleste store 
drenges drøm.

På baggrund af stor velvillighed, god 
introduktion og held i udvælgelsen fik 
jeg mulighed for at deltage i en seks ugers 
studierejse til staten Vest Australien, ar
rangeret af Rotary.

Turen var tilrettelagt af Rotary komi
teer i Danmark og Vest Australien, blev 
betalt af Rotary Foundation og gennem
ført som en Group Study Exchange.

Gruppen bestod af en leder, direktør i 
stålbranchen, og 5 menige medlemmer, 
henholdsvis en reklamekonsulent, en 
EDB-planlægger, en tandlæge, en læge 
og undertegnede.

Opholdet var uhyre veltilrettelagt, blev 
gennemført efter et hårdt pakket pro
gram, der var en cocktail blandet af of
ficielle politiske receptioner, besøg på of
fentlige kontorer og institutioner, virk

somhedsbesøg, herunder følgende pro
dukter og erhverv: uld, jern, guld, bauxit, 
kul, salt, vin, øl, underholdning, land
brug, skovbrug og fiskeri; besøg på lære
anstalter, museer, teatre, sejltur på Det 
indiske Ocean, 6 dages individuelt fagligt 
program, indlogering hos 16 forskellige 
familier, 18 ordinære Rotarymøder og en 
konference.

*

Vest Australien er langt den største af de 
seks australske stater. Arealet udgør 33 
pct. af hele Australien og svarer til 60 
gange Danmarks areal. Befolkningen er 
på 1,2 mill, mennesker, og heraf bor ca. 
800.000 i hovedstaden Perth.

Hovedstaden er nok verdens mest iso
lerede storby. Nærmeste nabo i Austra
lien er Melbourne, der i luftlinie befin
der sig i en afstand af ca. 3000 km. Da 
indenrigsflyvning er dyrere end udenrigs, 
betragter de fleste i hovedstaden Singa
pore på den anden side af Ækvator som

En af de store røde kænguruer er søgt til et 
vandhul. Bestanden er stadig meget stor.
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Efter afdrift, hvor de mest værdifulde effekter er fjernet, afbrændes arealet og vil blive for- 
yngel ved såning af frø fra fly. Her kunne en dansk brændeovnsejer sanke mange gode rum
meter.

nærmeste nabo og stedet, hvor man må 
foretage sine indkøb.

Vest Australien er et land præget af 
store dimensioner og store ressourcer. 
Landområder findes i overflod. Man kan 
næsten ikke nævne et råstof, der ikke fin
des et eller andet sted i staten.

Det eneste, der hindrer en eksplosiv 
udvikling, er det lille befolkningsunder
lag, begrænsede kapitalressourcer og øn
sket om at gennemleve en styret udvik
lingsfase, hvor ressourcerne udnyttes hen
sigtsmæssigt fra starten, og samfundets 
harmoni bevares.

Staten Vest Australien er en ung stat. 
1979 var året, da den kunne fejre 150 
års jubilæet for de første europæiske bo
sættelser i staten.

Omkring 30 pct. af befolkningen er

født uden for Australien, så mangelen på 
en fælles historisk og kulturel baggrund 
er mærkbar.

*

Vegetationsmæssigt kan staten opdeles i 
tre hovedtyper, hovedsageligt baseret på 
klimatiske forskelle. Disse er den nord
østlige del, der har en kortvarig sommer
nedbør til tider i form af cykloner, den 
sydvestlige del, der har en noget større og 
mere jævnt fordelt vinternedbør, og et 
stort mellemområde, der har en meget 
lille tilfældig fordelt nedbør.

Det kommercielle eucalyptus-skovbrug 
er henvist til den lille del (2 pct. af det 
totale areal) af den sydvestlige del af sta
ten, hvor vinternedbøren er større end 
500 mm pr. år.

Området nordøst herfor, hvor nedbø-
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ren varierer mellem 280 og 500 mm pr. 
år, er blevet ryddet for skov og udnyttes 
til forskellige landbrugsafgrøder, hoved
sagelig hvede.

Egne med endnu lavere nedbør, og det 
er langt den største del af staten, henlig
ger som træ- eller busksteppe og bliver 
kun udnyttet til græsningsarealer eller 
minedrift. I disse områder er ejendomme 
baseret på fårehold og af størrelse mel
lem 25.000 og 50.000 ha ikke ualminde
lige.

Antallet og variationen af naturlige 
træarter i Vest Australien er stor, alene 
eucalyptus findes i omkring 100 arter.

Opskæring af en karristamme (Eucalyptus 
diversicolor) i Pemberton i Vestaustralien.

&

Kun nogle ganske få er imidlertid af 
kommerciel interesse.
Disse arter, jarrah (Eucalyptus margi- 
nata), karri (Eucalyptus diversicolor), 
tuart (Eucalyptus gomphocephale), wan- 
doo (Eucalyptus Wandoo), marri (Euca
lyptus calophylla), blackbutt (Eucalyptus 
patens) og red tingle (Eucalyptus jackso- 
nii) har spillet en betydelig rolle i statens 
udvikling ved både at opfylde det lokale 
behov for tømmer og ved at give værdi
fulde eksportindtægter.

Set med en nordeuropæisk skovbrugers 
øjne er arten karri nok den mest fascine
rende, da den opnår bevoksningshøjder 
på omkring 70 m, og et enkelt træ er 
målt til en højde på 90 m.

Naturlige nåletræer er sjældne og til
hører næsten alle slægten Callitris og er 
ikke anvendelige til kommerciel udnyt
telse. I løbet af de sidste 35 år er der i 
stor stil i kystnære områder nord for ho
vedstaden Perth anlagt fyrreplantager ba
seret på indførte arter, hovedsagelig Pi
nus radiata og Pinus pinaster.

Væksten i disse plantager er som an
dre steder i verden nær den tropiske zo
ne, hvor man har afprøvet disse arter, 
kolossal stor. Årlig højdevækst i de unge 
år er ofte registreret til 1,5-2,0 m.

I Vest Australien henligger endnu ca. 20 
mill, ha som skov eller åbne træ-busk- 
stepper (woodlands). Af dette areal er 
3 mill. ha. at betragte som højskov be
stående af arter, der har potentiel mulig
hed for at opnå en højde på 20 m eller 
mere. Dette område befinder sig i den 
sydvestlige del af staten og kan inddeles 
i følgende ejerkategorier:

Statsskov 1.948.000 ha
Nationalparker 415.000 ha
Anden off. ejendom 35.000 ha
Private ejendomme 662.000 ha
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Blomstrende eucalyptus (Eukalyptus cassia). Blomsterne varierer for de fleste arter fra 
gullige til røde nuancer.

Da staten ejer langt den største del af 
de værdifulde skovområder, har den hånd 
i hanke med udnyttelsen af træressourcer
ne. Indgåede langvarige leveringskontrak
ter, en mangelfuld udbygget hjemlig indu
stri og et marked, der fra tidligere er for
kælet med høj kvalitet og store dimensio
ner, gør dog, at denne store naturlige 
ressource på tilsvarende måde som i an
dre tropiske lande med store naturskove, 
udsættes for rovdrift, hvor kun de mest 
værdifulde arter og dimensioner udnyttes.

Statsskovvæsenets politik søger at på
virke udviklingen således, at udnyttelses
graden af skovenes træressourcer øges.

Hensynet til den del af det totale skov
areals nytte, der ligger ud over den kom
mercielle drift, indgår nu som et andet 
vigtigt element i skovpolitikken. Her
under erosionsdæmpning, fastholdelse af 
grundvandstanden, hvorved saltskader 
undgås, opsamling af nedbøren til drikke
vand, bevarelse af den naturlige flora og 
fauna og opfyldelse af befolkningens be
hov for rekreation.

Oversigtskort over igangværende og plan
lagte udviklingsprojekter.
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Indbyggerne 
i Canadas vestlige 
provinser 
føler sig udnyttet 
af de andre

Hedeselskabets Tidsskrift ser 
på feedlot, høbjergning og ranch 
i Alberta

Af Hans Sigfred Knudsen

Der er 18.000 kreaturer til opfedning i 
Western Feedlots i den lille by Strath
more i den canadiske prærieprovins Al
berta, og her bliver hvert år 80.000 dyr 
fedet op til slagtning.

Alle gængse kødracer og endnu flere 
krydsninger går i de mange og store fol
de. Dyrene er velnærede undtagen en flok 
sortbrogede stude, der er langbenede og 
ranglede i forhold til det trinde, dybe 
kødkvæg.

Kreaturerne er delt op efter alder og 
køn. Studene er i overtal. I en fold er

samlet en imponerende kollektion af store 
tyre, der ånder hastigt i den gloende som
merhede. Syge dyr samles i en særlig 
fold og tilses af dyrlæge.

Dyrene kan æde, når de vil. Fodertru
gene fyldes hele tiden op med valset byg 
og tørret lucerne. Alene af byg bruges der 
årligt 2.2 mill, bushels (1 b. = 36,3 liter), 
og det omsættes til ca. 25 mill, kg kød. I 
skrivende stund er prisen 7,00 kr. pr. kg 
levende vægt, og værdien af en fold med 
slagtefærdige kreaturer er ca. 60 mill. kr.

Tre cowboys på kønne heste har dre
vet en flok kreaturer i fold. Kvæget på 
prærien er vant til at blive passet af folk 
på hesteryg og lader sig derfor ikke diri
gere af fodgængere. Dem flytter dyrene 
sig ikke for. De vender front mod dem 
og synes at undre sig over så fremmede 
skabninger.

Så rider den ene af cowboyerne lang
somt op og ned mellem foldene og synes 
at betragte hvert enkelt dyr. Han observe
rer, hvis et dyr ikke befinder sig vel, og 
det er også ham, der ser og rapporterer, 
når dyrene i en fold har nået den ideelle 
vægt. Og så er det folkene i administra
tionsbygningen og kreaturernes ejer, som 
skal afgøre, om markedssituationen taler 
for afhændelse.

En gang imellem kørere en bulldozer 
ind i foldene og skubber gødningen op i 
store dynger, som hurtigt tørrer og tram
pes fast. Heroppe kan dyrene fange en

De sidste to af fem tyre lukkes ud af traileren - 250 køer venter.

HK.
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Fede kvæg i feedloten ved Strathmore.

kølende brise og ligge tørt, hvis et regn- 
skyl overraskende bryder det ellers tørre 
sommerklima. En gang om året køres 
gødningen ud på de store arealer, som 
feedlot’en er omgivet af og er årsag til, at
hveden står frodig og blågrøn.

*

En sort Chrysler, et vældigt slagskib, med 
røgfarvede ruder og aircondition kører i 
sneglefart op og ned mellem foldene, og 
føreren ser vurderende på indholdet. Han 
standser ved folde med dyr, der er bræn
demærket H-H. Det er hans brand. Han 
har 500 dyr i „pleje'4 hos Western Feed- 
lots.

Især er han interesseret i de 85 stykker 
1-årige, som nylig er kommet i fold. Dem 
har han ikke set tidligere. En kommissio
nær har købt dem for ham i Saskatche

wan, naboprovinsen mod øst, hvor tørke 
har tvunget farmerne til at sælge ud af 
deres besætninger.

Almindeligt kvæg bliver ikke købt eller 
solgt enkeltvis på disse kanter. Det sker 
i flokke. Opkøbere må gøre sig fortjent 
til farmernes tillid, og feedlots må give 
valuta for det beløb, farmerne betaler for 
foder og logi til dyrene. Ellers går de 
snart ud af business, og andre opkøbere 
og feedlots vil overtage forretningen, sag
de en farmer til Tidsskriftets redaktør.

Og det er tilsyneladende en markeds
mekanisme, der er virkningsfuld i mange 
andre led i samfundsmaskineriet. Tillid, 
og når der er behov for det, hjælpsom
hed, præger livet på prærien. Men de fle
ste farmere her er kun 2.-3. generation af 
dem, der først satte plov i prærien, og fra

Græsset stås i Alberta. Skårbredden er 5 meter.

“C
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dem spores endnu den grundholdning, at 
når alt kommer til alt, er det den enkelte 
selv, der skal klare skærene - være sin 
lykkes smed.

*

Det har han også været, den store kvæg
farmer, som nu stiger ud af Chrysleren 
for at sige hello og drøfte marked med 
folkene i administrationsbygningen.

Hans navn er Harold Block, 65 år, og 
søn af danske forældre, der umiddelbart 
før 1. verdenskrig brød op fra Billum i 
Vestjylland, satte bo i Alberta og pløjede 
de første furer i prærien 100 km syd for 
byen Calgary.

Harold Block - Alberta-farmer med stort 
favnmål.

Harold Block begyndte selv at farme 
the hard way i Eastern Irrigation Di- 
strict’et, hvor 200.000 ha kan overrisles. 
Men rendevanding var besværlig og tri
viel år efter år, og med sit store korpus 
sank han dybt i den opblødte jord og fik 
knæskade.

Han handlede ejendom et par gange, 
skiftede fra farm til ranch og fik rådighed 
over flere acres. Hans bopæl er nu Stan
dard, hvor hans bedrift omfatter 2000 ha 
og 1000 stykker kvæg, når dem i feed- 
lot’en regnes med. Den ofte så flade præ
rie er omkring hans hjem formet i store 
bakkeformationer, og langt ude i hori
sonten skimtes andre ranch-bygninger - 
hans nærmeste naboer.

Harold Block havde konjunkturerne 
men også øjnene med sig, da han sidste 
gang købte ranch. Arealet er en kompakt 
enhed, og vand, ofte en mangelvare på 
prærien, er der overflod af. Kildevæld fra 
bakkerne giver både folk og fæ drikke
vand. En rørledning med fint fald leder 
vandet ind til beboelsen.

Ved ranch’en er der stadig en stor 
corral, et system af indhegninger, men 
som sagt mangler nu fedekvæget. Ar
bejdskraften er blevet dyr, og mange 
ranch-ejere sender opdrættet i feedlot. 
Corral’en er dog stadig et vigtigt led i 
ranch’ens arbejdsdag: Her brændemærkes 
kalvene om foråret og tages fra køerne 
om efteråret, kvæget kan samles og sor
teres, tyrene isoleres efter endt gerning 
i sommersæsonen, og ridehestene har her 
deres kvarter.

På denne ranch er kvægets vandforsy
ning løst, men andre steder kan vandin
gen i vintertiden nok holde en mand i 
ånde. I overrislingsdistriktet, hvor Block 
først havde farm, blev dybe damme fyldt 
med vand om efteråret. Herfra pumpedes

156



:

SS••C u.v

■
m

MM
■

-V -
> ~~*i vf * * *

■ '  l i  .

Endnu i den hjemlige feedlot - bemærk brændemærkningen af kvæget.

vand med håndkraft til kreaturerne. For 
at vandet i de store cementtrug ikke skul
le bundfryse i den bidende vinterkulde, 
var der sænket varmeovne til briketfyring 
ned i dem. På grund af det ensidige strå
foder drak kreaturerne meget, og var der 
et par hundrede, betød det, at en mands 
dag næsten gik med at gå fra flok til flok 
og poste vand i trugene.

*

Det centrale Alberta, hvor Western Feed
lot ligger, er den egn, som har de fleste 
kreaturer pr. arealenhed, og enten krea
turerne fedes på ranch eller i feedlot, skal 
de have stråfoder. Mange farmere, og 
især dem der kan vande kunstigt, er hø
avlere og sælger afgrøden - i år med 
godt udbytte.

Høbjergningen er så stærkt mekanise
ret, at farmeren ikke behøver at røre ved 
afgrøden. På den farm, Tidsskriftet be
søgte, var en mand ved at skårlægge 
græsset. Maskinen snittede et skår, som 
var 5 meter bredt.

Strålende sol er ideelt til høbjergning, 
men i den stærke varme på prærien kan 
høet let blive for vejret. Og det duer ikke 
set fra sælgerside, for så bliver ballerne

for lette. Derfor presses der ofte om nat
ten - dog også for at bladmaterialet ikke 
skal tabes som smuld. Derefter køres 
arealet over med en ballestakker, som 
kan samle og rumme 131 baller å 50 kg. 
Betjent af én mand kan der samles 300- 
400 baller i timen. Det aflange firkantede 
læs sættes af på højkant, og en lastvogn 
med specielt vippelad kan bakke ind til 
stakken, holde den fast med grabber, 
mens den vippes op på vognens chassis. 
Ballerne kan nu samles i en større stak 
eller køres til køber. Høprisen er i år 450 
kr. pr. ton.

-X-

Den canadiske farmer er som kollegerne 
verden over utilfreds med prisudviklin
gen, og oftest samles vreden mod lederen 
af fællesregeringen i Ottawa, den liberale 
Pierre Trudeau.

Mange indbyggere i de tre præriepro
vinser Manitoba, Saskatchewan og Alber
ta samt stillehavsprovinsen British Co
lumbia mener, at han favoriserer de tæt 
befolkede provinser Ontario og Quebec, 
hvor han henter sit stemmetal. Situatio
nen karakteriseres udmærket af, at der 
til fællesregeringen i Ottawa kun er valgt
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Øverst ballestakkeren, som sætter læsset af 
på højkant, og nederst lastvognen med spe
cielt lad, der kan grabbe stakken og vippe 
den op på vognen.

2 liberale medlemmer fra de fire vestlige 
provinser.

Og i de engelsktalende provinser kan 
sympatien for de fransktalende lands
mænd i Quebec rummes på et lille sted. 
Især i Alberta harmes befolkningen over, 
at provinsens olie skal leveres til de øv
rige provinser til en politisk fastsat pris, 
der er 20 dollars lavere pr. tønde end 
verdensmarkedsprisen. Og på mange an
dre områder er der i de vestlige provinser 
en stigende følelse af, at de bliver be

handlet som en slags kolonier i forhold 
til de øvrige provinser, der med stor over
vægt i stemmer har den politiske magt på 
afgørende punkter.

Indførelsen af metersystemet er også 
en torn i øjet på farmerne m. fl. Afstande 
var man vant til at vurdere i miles (1,6 
km), og prærien er udstykket i sektioner 
= 1 kvadratmil = 640 acres = 259 ha. 
Især i overrislingsdistrikterne er jorden 
ofte delt op i quarters, 160 acres, og det 
areal kan ikke passes ind i metersystemet, 
uden at der fremkommer decimaler - og 
dem er farmerne helst foruden!

Kun lejlighedsvis dvæier Harold Block 
ved det danske, han har bevaret fra sine 
forældre. Han er helt og fuldt canadier, 
men først og fremmest er han en gløden
de Alberta-patriot, en tendens der - hvis 
den forstærkes og griber om sig i andre 
provinser - kan svække den nationale en
hed i det kæmpestore land. - Kog nu ikke 
over, siger hans kone, når han harmfuldt 
siger grimme ting om Trudeau og hans 
regering. For hun tager situationerne med 
kølig flegma, som er en arv fra hendes 
engelske forfædre.

Men noget dansk synes Harold Block 
måske ubevidst at have i sig fra sine vest
jyske forfædre: Lyst til at indgå vædde
mål og udføre legemlige færdigheder, her
under også practical jokes, som også kun
ne have fundet sted på Billum kro for 
100 år siden. En af de mere harmløse kak 
nævnes.

Han er stor af statur, og når han løfter 
sine arme til vandret, er hans favnmål 
imponerende. I den lille lokale ølbar er 
det mærket af på væggen, og der er en 
gratis omgang til alle, hvis nogen kan 
præstere en større spændvidde. Endnu 
har ingen afæsket ham en omgang.

158



Kvæget i det 
nordlige Canada 
døde
af talrige fluestik
Indtil fluelarverne blev sporet 
og dræbt

Under en rejse til Canada for nylig traf jeg 
i byen Lethbridge i provinsen Alberta en 
agronom ved navn Kurt Depner. I mange 
år har han ikke haft jorden som arbejds
plads og som fast grund under fødderne, 
men har i speedbåd faret op og ned ad 
Nordcanadas flodnet.

Hans speciale var oprindeligt planteavl, 
men for en halv snes år siden blev han op
fordret til at tage et andet arbejde op: Be
kæmpelse af fluer, de plagsomme Black 
flies, hvoraf der er 100 forskellige arter. 
Den, han skulle bekæmpe, var Simulium 
arcticum Mal.

Den har sit ynglested ved og i den store 
Athabasca flod i det nordvestlige Canada. 
Her forekom fluerne i så enorme sværme, 
at de truede med at ødelægge områdets 
kvægbesttand, der var på 100.000 stykker. 
Alene mængden af bid, som de kompakte 
fluesværme var i stand til at påføre det en
kelte dyr, var nok til at dræbe det.

Den første opgave, Kurt Depner stod 
over for, var at finde fluernes ynglepladser. 
En flue kan årligt lægge 300 æg, og de læg
ges ved flodens bredder. Larverne udvikles, 
fæstnet til sten, ude i floden hvor strømmen 
er stærkest.

Og hvor var så de største larvekoncentra
tioner i den 300 meter brede flod, der fører 
en vandmængde på 20.000 kubikfod pr. se
kund?

Kurt Depner.

Det sporedes ved at nedsænke plastgen
stande, der lignede sten, i floden. Senere 
kontrolleredes antallet af larver, som fæst
nede sig til dem. Mange larver betød, at her 
skulle der bekæmpes. Til en plastgenstand 
på størrelse med en mælkekarton kunne der 
i et udtalt yngleområde være fæstnet 10.000 
larver, som har seks udviklingsstadier. Lar
ven har på hovedet en slags filtre, hvormed 
den opfanger føde, som flodens strøm fører 
med sig.

Kurt Depner vidste, at fluelarverne kunne 
dræbes med gift, Metoxiclor, men hvor store 
mængder kunne der doseres, uden at det vil
le gå ud over andre levende væsener i flo
den? Minimum for at dræbe larverne var 
1 liter gift pr. 4 mill, liter flodvand, og for
søg viste, at det var et kvantum, som andet 
liv i strømmen kunne leve med.

Problemet med at få giften spredt i flo
den blev også løst tilfredsstillende, og det er 
i dag muligt at kontrollere flueformeringen 
over en strækning på 150 km. Og kvæget 
kan nu græsse befriet for massive angreb af 
fluer.

hk.
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I Alberta gror
tomater
i det bare vand
Tidsskriftets redaktør
besøgte i Canada et usædvanligt
gartneri

I den lille flække Welling, der ligger nær 
grænsen til USA i den canadiske prærie- 
og olieprovins Alberta, er der opført fire 
uanselige drivhuse beklædt med et dob
belt lag plastfolie.

Hvert hus dækker 400 m2, og inde i 
dem gror der tomater.

Set udefra røber de rundbueformede 
huse intet usædvanligt. Men inde under 
plast’en er der noget seværdigt, for den 
meget frodige tomatafgrøde gror i lange 
render med vand, som er tilsat de gød
ningsstoffer, planternes vækst kræver.

Gartneriet drives af fem medlemmer af 
Bullock-familien, og en af dem, Rod, er 
yderst tilfreds med gartneriet og dyrk
ningsmetoden, som han mener, de er ene 
om i Canada.

Den anvendes også i USA, og da Bul- 
lock’erne er mormoner, kan der gættes 
på, at de har hentet ideen i Utah, mor
monstaten, hvor utraditionelle frembrin
gelser af planteafgrøder ofte har deres 
udspring.

Mormonerne sætter også meget ind på 
at kende deres forfædre, og Rod kan for
tælle, at en af hans oldemødre var dan
sker. Hvem hun var, og hvor hun kom 
fra, havde hans bedstemor rede på, men 
hun plukkede tomater og ville nødigt for

styrres. Som sagt er tomatavlen baseret 
på næringsberiget vand, 3600 liter, som 
cirkulerer i renderne.

Tomaterne sås i bakker på små glas
uldlignende terninger, og planterne gror 
272 tomme om dagen. Senere plantes de 
ud, hvor de skal bære frugt, 1000 stykker 
i hvert hus, og efter 70 dages forløb kan 
der plukkes modne tomater af dem. 
Stænglerne når i væksttiden en længde af 
10 meter, hvoraf de fleste lægges ned.

Det årlige udbytte i drivhusene hentes 
fra ét hold planter, men Rod fortæller, at 
de vil forsøge at sætte nye planter ind 
hvert halve år for at øge udbyttet. I alt 
høstes der i den bedste del af sæsonen 1 
ton tomater om dagen fra de fire driv
huse. Det årlige gennemsnit pr. hus er 20 
tons.

Rod oplyser, at bruttoindtægten sidste

De små tomatplanter startes i kunststof- 
terninger.
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år var ca. 150.000 kr. fra hvert drivhus, 
og at udgiften var ca. 40.000 kr. Én per
son kan klare plukning m.m. i ét hus. Da 
gartneriet åbenbart er et familieforetagen
de, forekom oplysningerne om udgiften 
til arbejdsløn noget uklar, men den unge 
Bullock bekræfter, at det er en givtig for
retning, og det nævnes som noget sekun
dært, at familien egentlig er landmænd og 
også ejer 400 ha farmland.

Det er let at afsætte tomaterne, da der 
i Alberta kun avles 5 pct. af konsumet, 
og den store nordamerikanske koncern 
Woodward køber og sælger hele afgrøden 
fra de initiativrige canadiere i Welling.

De fleste andre landmands-kolleger i 
det sydlige Alberta må for at kunne far
me nogenlunde succesfuldt basere deres 
jordbrug på kunstig vanding. Bullock- 
erne har for tomaternes vedkommende

-

Rod Bullock med tomater af anselig stør
relse.

udeladt elementet, der hedder jord, og 
dyrker direkte i vandet. Og har i tilgift 
deres på det tørre.

Hans Sigfrcd Knudsen.

Kalklader 
rundt i landet 
for at sikre tør kalk

Kalk er et af de 10 vigtigste 
plantenæringsstoffer

- Kalk vil efterhånden komme i en pris, så 
det er værd at overveje bygning af nogle 
kalklader rundt i landet, hvorefter land
mændene kan være sikre på at få tør kalk, 
sagde formanden for De danske Kalk- og 
Mergelselskaber, gårdejer Agner Laursen, 
Ejstrupholm, ved årsmødet den 9. juli i 
Skærbæk

Formanden beklagede, at Landbrugsmini
steriet og de landøkonomiske foreninger 
ikke i højere grad bakkede kalk- og mergel
selskaberne op, da det ville være til gavn 
for både landbrug og erhvervsliv. Han op

lyste, at kalkværkerne i år havde meldt ud
solgt i foråret.

Konsulent J. K. Øvig, Hedeselskabet, hvis 
beretning har været bragt i Hedeselskabets 
Tidsskrift, oplyste, at det årlige kalkforbrug
1 Danmark har stabiliseret sig omkring
2 mill, tons jordbrugskalk. Det svarer til 
700 kg pr. ha, en udgift på ca. 50 kr. Og 
landmændene må ikke glemme, at kalk er 
et af de 10 vigtigste plantenæringsstoffer.

Jordfygningen skadede . 
for 100 mill. kr.
Skaderne efter den store jordfygning den 19. 
april i år er af Det faglige Landscenter i 
Århus opgjort til lige ved 100 mill. kr. Om
kring 1-2 cm af det værdifulde muldlag blev 
fjernet på omkring 250.000 ha tilsået jord.

Hedeselskabet formidler plantning af ca. 
J000 km læhegn om året, men landskonsu
lent Frode Olesen, Århus, mener, at interes
sen blandt landmændene for at få plantet 
nye læhegn svarer til et behov på det dob
belte.
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Drift af egekrat 
før og nu
Foruden naturværdien
er der en betydelig brændeværdi
i egekrat

Af dyrlæge Ejler Worsøe,
Værum ved Randers

udseende har ingen lighed med natursko
ven, den forsvandt med landbrugets ind
førelse.

Krattenes artssammensætning og de 
oftest ret tynde stammer skyldes udeluk
kende påvirkning af mennesket og dets 
husdyr. Mangfoldige kilder fortæller, 
hvorledes krattene blev brugt før udskift
ningen i tiden omkring 1800. Omtrent 
sådan havde de været anvendt siden mid
delalderen. På til dels samme måde blev 
de brugt op gennem 1800-tallet og ind i 
vort århundrede.

Der findes endnu mere end 450 egekrat 
i Vest-, Midt- og Nordjylland, og des
uden er der nogle få andre steder i landet. 
De blev førhen opfattet som rester af den 
urskov, der dækkede Danmark i fast
landstiden. Ganske vist er egene og de få 
bøge og andre træer efterkommere af 
træerne i fortidens skov, men krattenes

Ni år efter stævningen af nogle 60-årige ege 
ligner samlingerne af stød- og rodskud to 
meter høje buske. Brande Krat, november 
1979.

V-Vr'
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Driften før udskiftningen 
Man huggede, stævnede, træerne i regel
mæssig omdrift, idet man tog et vist styk
ke af krattet hvert år i et vist antal år, til 
man var nået gennem hele arealet. Så be
gyndte man forfra med det første stykke, 
hvor træerne i mellemtiden var vokset op 
igen. Ved stævningen efterlod man ofte 
spredtstående træer som overstandere for 
halvskyggens skyld.

Ved stævningen og den efterfølgende 
udtynding fik man en række nyttige pro
dukter til gavntræ, gærder og brænde. Når 
bunden ved stævning og eftertynding fik 
lys, trivedes græs og urter. På grønsværen 
kunne dyrene græsse, eller man kunne 
have hø-eng. På steder havde man små, 
midlertidige agerløkker mellem de stæv
nede træer. De blev hegnet med gærder 
af grene. Efter et år eller to var gødnings
kraften væk, og løkken blev lagt for fæ
fod, eventuelt efter nogle års fred til gavn 
for træernes genvækst. Også hvor dyrene 
græssede i den stævnede skov, sørgede 
man ind imellem for fred ved at flytte 
dyrene et andet sted hen.

Når træerne efter stævningen fik fred, 
skød de igen fra stødet og i særdeleshed 
fra den øverste del af roden, så man fik
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et mangestammet træ. En del år senere 
eftertyndede man skuddene, så træerne 
blev énstammede. De voksede til gen
gæld hurtigere til, og efter en del år kun
ne man begynde forfra.

Med græs og korn forsvandt megen 
næring fra bunden. Men de opvoksende 
træer trak ny næring op til erstatning. 
Den lagde sig som et humuslag af blade 
og kviste på jorden, og den ophobede sig 
i grønsværen og i træernes rødder. Når 
man efter stævning genoptog græsning, 
høslagning eller korndyrkning, blev næ
ringsstofferne frigjort. De fleste kom fra 
rådnende rødder af de ryddede træer.

Så længe skoven fik passende hvile til 
genvækst og ikke blev overudnyttet til 
græsning, kunne systemet opretholdes 
ubegrænset længe. Det var af stor betyd
ning for landbruget før kunstgødningens 
tid, hvor den naturlige gødning ikke en
gang rakte til byernes faste vange.

Driften af egekrattene var som driften 
af andre stævnings- eller lavskove i lan
det et skifte mellem træer og grønsvær, 
samt hvor det var muligt også med korn. 
Driftsformen var efter datidens forhold 
den mest hensigtsmæssige. For øvrigt var 
stævningsdrift den eneste form for egent
lig skovdrift i Danmark, der havde nogen 
betydning før midten af 1700-tallet.

Med voksende befolkningstal og deraf 
følgende overudnyttelse blev de fleste 
krat efterhånden ødelagt. Hvor man var 
i stand til at sætte grænsen, og hvor jor
den var lidt bedre, holdt krattene sig. 
Man kunne have ryddet dem, men også 
op mod nutiden havde man brug for 
træet,og så tog man græsset med, det var 
gratis. Da kunstgødning kom frem, var 
det mest nærliggende at anvende den på 
åbne arealer, mens krattene blev drevet 
som før. Med oliefyrene faldt interessen

m■V

Mangestammet eg fremvokset af stød- og 
rodskud, skønsmæssigt omkring 40 år efter 
stævningen. Holt Krat, Sepstrup, april 1980.

for brænde væk, og krattenes magre græs
bund svarede ikke mere til tidens krav. 
Så gik driften i stå.

Herlighedsværdierne
Som spændende minder om fortidens 
landbrugsmetoder står egekrattene tilbage 
til pryd for landskabet, som lyse og ven
lige skovtursmål i skovfattige egne.

Floraen er særegen, i mange krat vok
ser sjældne planter, der er helt afhængige 
af den gode lystilgang, de stævnede krat 
kan give. Dyrelivet, særligt insektlivet i de 
lune lysninger er rigt. Hulrugende fugle 
har gode kår. Efter driftens ophør er krat
tene ved at vokse op til mørk højskov, 
måske bliver de nåleplantage. Derved for
svinder deres naturværdi i stor udstræk
ning. Også deres værdi som jagtområder 
bliver mindre med tiltagende skygge.

Vist kunne man sikre et par af de bed
ste krat ved fredning og lade det offent
lige pleje dem. Men til at bevare kratte
nes naturværdi i større udstrækning kræ
ves en rentabel drift. Det er der nu blevet
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Irvs
Mangestammet eg, der overvejende er kom
met af rodskud, de tynde stammer længe 
efter stævningen. Holt Krat, Sepstrup, april 
1980.

mulighed for. Enkelte er gået i gang med 
at hugge brænde igen. Det er overrasken
de at se, at nogle endnu husker de gamle 
metoder.

Hvordan driver man et egekrat i nutiden? 
Ved at sammenholde oplysninger i ældre 
tiders litteratur med iagttagelser i nuti
dens egekrat, særligt aldersbestemmelse 
ved årringstælling, kan driften rekonstru
eres ret nøjagtigt. Man gør utvivlsomt 
klogt i at holde sig til de gennemprøvede 
metoder, hvis man vil hugge brænde i 
krattene. De fleste er fredskov, hvorfor 
man må overholde skovlovens krav om 
rimelig drift. Ejeren er også selv interes
seret i at bevare krattets værdi frem over. 
Ødelagt skovklima medfører ødelagt bund 
og dårlig genvækst.

Har man et krat af énstammede træer, 
er det passende at stævne, når træerne er 
50-60 år gamle. Så er diameteren ved ba
sis omkring 25 cm, i brysthøjde vel om
kring 15 cm. Selv om træerne nogle ste

der er tyndere, betaler det sig ikke at 
vente længere. Brænde af træer i denne 
aldersklasse er i topklasse, fordi de én
stammede træer er resultatet af regelret 
drift baseret på lang tids erfaring. Man 
kan næsten altid se spor af eftertynding 
som en fortykkelse ved basis, selv efter 
forløbet af et par hundrede år. Ved stæv
ningen tager man træerne lige over for- 

. tykkelsen, hvilket vil sige 15-25 cm over 
jorden.

Hensigten er, at man 25-30 år senere 
skal foretage en eftertynding af de mange 
stød- og rodskud, som skyder frem efter 
stævningen, så der kun bliver én stamme 
tilbage af hvert træ. På det tidspunkt vil 
enkeltstammerne være 7-8 cm tykke i 
brysthøjde.

De fleste steder er driften imidlertid 
gået i stå, uden at stævningen er blevet 
fulgt af eftertynding. Derfor er træerne 
flerstammede, når man starter. Desuden 
er der som regel forløbet mere end 30 
år siden stævningen. I modsætning til an
dre træarter, der bruges til stævning, sky
der egene i krattene de fleste skud op fra 
den underjordiske del af stødet og fra den 
øverste del af roden. Hvor stødet går ud, 
kommer alle stammerne fra roden i op til 
to-tre meters afstand fra det døde stød. 
Det medfører, at træet er kommet til at 
bestå af små grupper af stammer med op 
til flere meters indbyrdes afstand. Mellem 
de flerstammede træer er der tit tyndere 
enkeltstammer skudt op af dybe rodskud, 
ofte mange år efter stævningen. Der kan 
også være tykke enkeltstammer af træer, 
der blev efterladt som overstandere ved 
sidste stævning. Endelig kan der, afhæn
gigt af lys- og græsningsforhold, være no
get underskov, mest af ene og tørst.

Når man skal i gang med den slags 
krat, begynder man med at eftertynde,
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idet man kun efterlader én stamme for 
hvert træ. Af de spredte stammer fjerner 
man så mange, at afstanden bliver rime
lig, fra tre meter og opad efter det antal 
stammer, der står. Samtidig kan man 
hugge eventuelle overstandere, som på 
dette tidspunkt er enkeltstammer med 
diametre i brysthøjde på 20 cm eller 
mere. Hvor underskoven er meget tæt, 
kan man være nødt til at tynde den ud.

Nået hertil er man inde i den regulære 
drift.

Når man genoptager stævningsdriften, 
er det af hensyn til vestenvinden klogt at 
begynde i krattets østside. Er læforhol
dene gode, er det nok bedre at starte i 
nordsiden. Så skygger den gamle bevoks
ning på det afdrevne terræn. Man bør 
efterlade et skovbryn på mindst en snes 
meter. Så undgår man at åbne for vinden, 
som snart ville udtørre bunden til skade 
for genvæksten. Endnu bedre kan det 
blive, hvis man tillige efterlader overstan
dere. Man lader nogle af de bedste stam
mer stå, så de får en indbyrdes afstand 
på 20-30 meter. Står de til næste stæv
ning, kan der måske blive noget gavntræ 
af dem.

Førhen regnede man med 25-30 år 
mellem stævning og eftertynding og det 
samme fra eftertynding til næste stævning. 
Det har altså givet omdriftstider på 50-60 
år. Men dengang var det vigtigt, at der 
kunne vokse græs på bunden. Nu må de 
fleste nok se på det praktiske og forynge 
deres krat over 5-10 år, i hvert fald hvor 
parterne er små. 1 større krat er det mere 
gennemførligt at forynge over en længere 
årrække, hvorved man da også skaffer sig 
en mere jævn brændeforsyning.

På langt sigt får man et større udbytte 
og et smukkere krat ved regelret drift end 
ved tilfældig, pletvis hugst.

Udbyttet
Den beregnede gennemsnitlige produk
tion for egebestande af bonitet 4 - altså 
en dårlig eg - er omkring 2,6 m3/ha indtil 
træerne er 50 år. Ved tyndingshugst fra 
20. til 50. år tager man 50 m3 ud, hvor
efter den stående vedmasse udgør 80 m3.

Omkring 50. år ligger produktionen på 
5 m3 pr. ha og år. Senere bliver den no
get mindre. For den skovejer, der kun er 
interesseret i brænde, er det derfor nok 
af hensyn til dimensionerne nemmest at

Eftertynding af flerstammet eg. 1 gamle kil
der kaldes eftertynding som regel »opstam- 
ning«. Det begreb dækker i forstsproget af- 
hugning af sidegrene, og det er der kun helt 
undtagelsesvis brug for i egekrattene. Holt 
Krat, Sepstrup, april 1980.

m
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stævne igen 60-70 år efter sidste stæv
ning. Der sker imidlertid intet ved at 
vente længere. Det er jo muligt, at de 
større dimensioner af selv dårlig eg kan 
få værdi med tiden.

Hvordan man nu end gør, kan man 
regne med at tage omkring 4 rummeter 
brænde ud i snit pr. ha og år. Noget min
dre bliver der selvfølgelig, hvor der er 
lysninger og skovmoser.

Eg har samme brændværdi som bøg, 
men der er mindre masse i en rummeter 
eg, fordi stammerne er mere krogede. Der
for er brændet også lidt billigere end bøg 
pr. rummeter, vel fra 120-150 kroner ef
ter kvaliteten.

Vil man have udbytte af sit egekrat, er 
der penge hjemme straks, når man begyn
der at lave brænde. Hvor der er stor stå
ende vedmasse, kan det dreje sig om 
mange penge. Investeringen er en motor
sav. Man bevarer skoven uden plantning, 
og stød- og rodskud vokser meget hurti
gere til end frøplanter.

Kan man blive selvforsynende med de 
15-30 rummeter brænde, der kræves til at 
opvarme et velisoleret hus med én eller to 
gode støbejernsovne, har man allerede 
nogle tusinde hjemme ved lidt vinter
arbejde.

Det er en produktiv måde at bevare 
natur- og kulturminder på.

Litteratur:
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Oksbjerg, E., 1964: Lidt om landskabets ud

vikling i Midtjylland. - Hedeselskabets Tids
skrift 1964. /

Sjobeck, M., 1973: Det sydsvenske landskapets 
historia och vård. - Landskrona.

Worsøe, E., 1979: Stævningsskovene. - Køben
havn.

Worsøe, E., 1980: Lidt om de jyske egekrat før 
i tiden. - Flora og Fauna (under trykning).

En tak til skovrider Georg Hansen, Sten
alt, Ørsted, for oplysninger og gode råd.

Om Hedeselskabet 
mens man flyver

/ det engelsksprogede magasin Scanorama, 
som udgives af SAS og findes i selskabets 
fly, kunne passagererne i augustnummeret 
læse følgende om Hedeselskabet:

One of Denmark’s highly specialized exports 
stems from a grassroots movement that start
ed in 1866 after the loss of Schleswig-Hol
stein to Germany. Under the motto, “What 
was lost abroad must be regained at home,“ 
Danes began turning the unproductive Jut
land heath into farmland. During the past 
114 years, the Heath Society has given Den
mark 25,000 new farms and nearly a million 
hectares of productive farm and forest land.

Abroad, the Heath Society has taken part 
in a considerable number of projects in 
Asia, Africa and the Middle East, often as 
part of the Danish foreign-aid program. 
Among other achievements, the Heath So
ciety has worked out solutions to an Alger
ian problem of scattered small holdings by 
drawing up a plan to straighten out a mean
dering river.

The Heath Society’s range of activities 
may soon have a wider scope. China, with 
its own ancient agriculttural traditions, prov
ided space at a major agricultural exhibition 
this spring, where Danish experts could ex
plain how they go about creating shelter 
belts and improving farm yield through bet
ter cultivation methods.

What the Danes have regained at home 
is finding buyers abroad.

Hedeselskabet giver 10.000 kr. 
til Tangetrappeudvalget
Hedeselskabets bestyrelse har af selskabets 
egne midler bevilget 10.000 kr. til Tange
trappeudvalget, der blev oprettet i 1973 med 
det formål at få fisketrappen ved Tange ud
skiftet. Det er Hedeselskabets grundforbed
ringsafdeling, som har projekteret den nye 
trappe.
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AFVANDING
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer 
over hele landet.

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

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

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr.

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

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

LYKKEGARD AIS
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 98 13 16

UNIMAX
afvandingspumpe

å

P 500 passende til 35 td. Id. 
P360 passende til 15 td. Id. 
P 300 passende til 1-5 td. Id. 
Yderligere oplysninger & bro
chure fås ved henvendelse til

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afyandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L 0 V E N “
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-f*. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull Driv. (04) 85 12 44

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

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

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



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Heikomstkontrollen med skovfrø 
og planter.
Plantekatalog tilsendes gerne på forlangende.

ÆJ*.

S'

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

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

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

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

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

SPAREKASSEN
Midtjylland

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Flagstænger

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

lEOESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 18 tO 88

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 - 8000 ÅRHUS C
TELEFON (06) 127155

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

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

Autoriseret af LANDBRUGSMINISTERIET til ud

førelse af samtlige de af ministeriet godkendte 

jordbundsanalyser.

Autoriseret af STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN 

til at udføre kemiske analyser af drikkevand, spil

devand, recipientvand og slam.

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo

ratorium for Viborg amt.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 

Civilingeniør J. Frederiksen.



Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 

administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 

kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 

hartdel med pyntegrønt



Postbesørget avis

wavin
dræner din jord 

...ikke
din tegnebog!
wavin korrugerede/beviklede 

drænrør, dim. 50 -145 mm, er udført 
af special PVC-receptur, som 

giver en kombination af ekstra 
stor flexibilitet og slagstyrke.

■ Lav vægt - let transport 
og håndtering

Store længder-hurtig lægning
■ Stort indløbsareal - 

maximal afvandingsevne
■ Effektiv kobling - hurtig 

og trækfast samling 
Lav meterpris - økonomisk 
dækning

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

i

- ring og hør hvordan 
wavin kan forbedre din jord

- og din økonomi...

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