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Dansk Skovkontor Als

Mod * DENDROCOL17
VILDTBID * ANTIG NAV m. Latex

* SKOVTJÆRE 123-S
Postbox 1 Telefon Indhent venligst priser
4700 NÆSTVED (03) 80 01 10 og tilbud!

Tegn abonnement på Hedeselskabets Tidsskrift

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

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

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

Prima DANSKE lerrør
Vi er igen leveringsdygtige
i drænror
fra Ejby Teglværk

6.5 cm - 8 cm - 10 cm -
12.5 cm - 15 cm

pakket på éngangspaller 
100 X 130 cm

FYNS
TEGL

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 4319 43

Kongenshus
hotel
byder gæster velkommen 
med godt kokken, 
moderne restaurant og 
hyggelige værelser.
Hotellet og heden egner 
sig fortræffeligt til 
week-end-ophold.

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

[i mi mani

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



nordtec
PROFESSIONELT SKOVUDSTYR

%

ARBEJDSSÆT
Arbejdstøj af nylon og bom
uld. Dobbelte brystlommer 
med klap. Forlænget ryg. 
Størrelse: Lille, mellem, 
stor, ekstra stor.

OVERTRÆKSBEN
Farve: Orange. 
En størrelse.

SIKKERHEDS
HJELM
Godkendt DS 
Standard.

UNDERBEKLÆDNING
Fugten fortrænges og ab
sorberes af bomulden. Blå 
med hvide kanter. Størrel
ser: Lille, mellem, stor, eks
tra stor.

t

i

BESKYTTELSES-
ARBEJDS
HANDSKER
Savbeskyttelse af 
charmeusenylon 
på bagsiden af 
venstre hånd.

STØVLER
Vand- og oliesky- 

I ende gummi. Flere 
størrelser.

I i

VÆRKTØJS
BÆLTE
Flyister for værktøj

nordtec
BROCHURE-SERVICE 02-87 75 77

-Greenlux A/S. Lurfdtoftevej 160. 2800 Lyngby, telf. (02) 87 75 77* 7
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AFVANDING
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.
Vi løser alle afvandingsproblemer, enten det gælder nyopførte 
anlæg eller reparationer af bestående anlæg. • Mere end 50 års 
erfaring i alt vedrørende afvanding. • Specialudstyr til repara
tion af afvandings-pumpeanlæg. • Firehjulstrukne køretøjer 
med kran og specialudstyr. • Afvandingspumper af alle fabri
kater repareres. • Tilbud på og opførelse af nyanlæg overalt 
med ydelser fra 10 l/sek. til 5000 l/sek.

5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 981316

UNIMAX
afvandingspumpe

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

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

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afyandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L Ø 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
Køb dansk

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-K. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull oriv. (04) 85 12 44

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

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

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



’Hvordan har dine fødder det 
efter en lang arbejdsdag?”

Ny arbejdsstøvle til landbruget.
Model Dolomit er ligesom model Anton og 
andre Nora-støvler fremstillet af Thermoplast 
med stor isoleringsevne.

Årsagen til at man fryser i et par almin
delige gummistøvler - eller har det varmt - er, 

at gummi isolerer meget dår
ligt. Temperaturforskellen 
mellem foden og luften inde i 
støvlen skaber fugt, som 

opsuges af tekstilforet og 
danner grobund for 

bakterier.
Støvlerne bliver 

usunde og fødderne 
irriteret. Nora Thermoplast sikrer den rette 
temperatur i støvlen - nemlig fodens egen.

Den indvendige opbygning af 
en Nora-støvle er et kapitel for 
sig: Alle modeller har opbygget 
svang, som støtter foden og en 
pasform, som gør støvlen beha
gelig i brug - selv gennem en 
lang arbejdsdag.
Nora-støvler er ikke foret og kan 
derfor vaskes både indvendig og 
udvendig. Materialets glatte 
overflade letter rengøringen og 
gør støvlerne mindre modtagelige for snavs.

'fåmim

lu

Thermoplast ældes ikke - bliver ikke 
mørt - og smitter ikke af på gulve.

Model Dolomit og Anton tåler syre, 
kemikalier, ajle, kunstgødning og rengørings
midler - og er således særlig egnet som ar
bejdsstøvle i landbruget.
Sålen er skridsikker og opbygget så den suger 
sig fast, når man træder ned på foden.

Dolomit leveres i grøn i str. 40-46 og 
Anton i sort og hvid i str. 40-48. Fås også 

som damemodel 
(Antonia) i sort og 
hvid i str. 36-42.

Prøv et par Nora-støvler næste gang - 
tlf. 04 - 62 29 50 anviser nærmeste forhandler 
og sender gerne
specialbrochure 
om Nora-
arbejdsstøvler. - støvlestærk!

BRAGEET
DRÆNROR

PVC drænrør

PVC drænrør special med 
dobbelt vandindtag

PVC kloakrør
PEL trykrør

Brageet drænrør med og 
uden filter er fremstillet på 
Nordens største rørfabrik 
og specielt beregnet på 
nordiske forhold.
Alle Brageet drænrør er 
godkendt og DS-mærket 
efter den nye standard.

- en bedre rørforbindelse

SS BRAGE
l’LAST AKTIESELSKAB
Hovedkontor: Jens Juulsvej 18, 8260 Viby J., 06-282600 
Sjællandsafdeling: Frejasvej 12,4100 Ringsted,03-618600
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
hartdel med pyntegrønt
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Hedeselskabets
Tidsskrift
Hedeselskabet medlem af 
kreds af almennyttige 
europæiske selskaber
Af direktør K. Sandahl Skov, Hedeselskabet

Det er en udbredt opfattelse, at Det danske Hedeselskab 
har en ganske speciel status i forhold til staten.

På det seneste har vi således set udtalelser i pressen om, 
at Hedeselskabet er en stat i staten og dermed underlagt 
statens administration.

Ofte møder vi også den opfattelse, at Hedeselskabet er 
et koncessioneret selskab med særlige beføjelser, at det på 
nogle fagområder indtager en monopolstilling, at staten 
understøtter selskabet, og at det følgeligt kan nedlægges 
af staten.

Alt dette beror imidlertid på et manglende kendskab til 
de faktiske forhold. Hedeselskabet er i al enkelthed en 
forening som utallige andre i dette land og med en med
lemskreds, et repræsentantskab og en bestyrelse.

*

For staten udfører selskabet en række opgaver og mod
tager herfor en betaling. Det er en meget gammel og efter 
vor opfattelse en ganske rationel og økonomisk ordning. 
Men det har ikke været en ordning, der har givet selskabet 
et overskud, og det har heller aldrig været, tilstræbt.

Det er Hedeselskabets hovedopgave at tilbyde landbrug 
og skovbrug vejledning og teknisk bistand. Gennem denne 
virksomhed er selskabet med til at bygge bro mellem på 
den ene side lovgivning og centraladministration og på 
den anden side den praktiske landmand og skovdyrker.

At anvende et uafhængigt og neutralt organ til at for-



VESTTYSKLAND

Tyske selskaber 
til udvikling 
af landbrugsland
For at få landmænd fra øst
områderne etableret i Vest
tyskland er der ydet et tilskud på 
godt 32 milliarder kr.

Af dr. Heinz Wiese, Bonn, 
Vesttyskland

De vesttyske almennyttige selskaber, der 
er oprettet med det formål at udvikle for
holdene i landdistrikterne og herunder

specielt forbedre landbrugets produk
tions- og arbejdsmuligheder, kan se til
bage på mange års frugtbar virke.

Den første almennyttige byggeforening 
blev oprettet i 1895, efter at en tilsva
rende virksomhed oprettet af de preus
siske myndigheder havde vist sig at være 
for tung, bureaukratisk og uøkonomisk.

Ved en lov af 1919, der stadig er gæl
dende, blev forbundslandene forpligtet til 
at oprette almennyttige byggeselskaber i 
landdistrikterne, og med undtagelse af 
bystaterne Berlin, Bremen og Hamborg 
findes der nu udviklingsselskaber i alle 
forbundslande.

Organisatorisk opbygning 
af de almennyttige 
udviklingsselskaber

Retsformen for alle selskaber er et „sel
skab med begrænset ansvar". De skal ar
bejde efter forretningsmæssige princip-

midle lovgivningens intensioner og bistå 
erhvervslivet med en klarlæggelse og 
vurdering skulle alt andet lige være en 
rationel og effektiv måde at fremme ud
viklingen på.

*

Her i landet har de almennyttige selska
ber navnlig gjort sig gældende inden for 
boligbyggeriet. I vore nabolande der
imod anvendes denne form for igangsæt
tende virksomheder i væsentlig større 
omfang.

Det kan sikkert virke overraskende, 
men forklaringen skal formentlig søges i 
et endnu tungere bureaukrati, end vi 
kender det, at de almennyttige selskaber 
i andre lande bliver inddraget i stadig 
større og mere omfattende samfunds
opgaver.

Inden for EF-landenes kreds findes der 
en sammenslutning af almennyttige sel
skaber, der varetager opgaver i det åbne 
land.

Organisationen blev stiftet i 1963, og i 
1973 indtrådte Hedeselskabet som dansk 
medlem. Dens opgave er at informere 
medlemmerne om lovgivningen inden for 
det brede fagfelt og at virke som rådgiver 
for EF-organer.

I det følgende bringes en serie artikler 
skrevet til Hedeselskabets Tidsskrift af 
repræsentanter for organisationens med
lemskreds.

Formålet er i nogle få streger at tegne 
et billede af såvel den aktuelle, nationale 
lovgivning som af de almennyttige sel
skabers omfattende virksomhed.
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per. Da deres virke er i det offentliges in
teresse, er de almennyttige, hvilket giver 
visse fordele, men også forpligtelser. 
Dette er nedfældet i vedtægterne.

De ovennævnte almennyttige udvik
lingsselskaber har for tiden en grund
kapital på ca. 95 mill, kr., som over
vejende (73 pct.) er modtaget fra det of
fentlige (stat og forbundslande). Tilsynet 
udøves af hvert forbundslands ministe
rium for ernæring, land- og skovbrug. 
Alle selskaber har en bestyrelse. Som re
gel er ministeren for ernæring, land- og 
skovbrug formand for denne forsamling.

På grund af denne nære tilknytning til 
staten og opgavernes art anses disse sel
skaber som det udførende organ for sta
tens landbrugspolitik, specielt landbrugs
strukturpolitik.

Forbundslandet, i hvilket selskabet har 
hovedsæde, er selskabets arbejdsområde. 
Selskabet må arbejde udenfor sit eget 
forbundsland. For at yde en saglig og 
hensigtsmæssig bistand til de enkelte pro
jekter har selskaberne oprettet ca. 50 
filialkontorer. Foruden de nævnte selska
ber findes der også Det tyske Selskab for 
landudvikling, som i flere forbundslande 
løser de samme opgaver.

De almennyttige udviklingsselskaber 
har sluttet sig sammen til „Landsforbun
det af almennyttige landselskaber“ med 
hovedsæde i Bonn. Til specielle arbejds
områder har landsforbundet nedsat fag
udvalg, således for byggeri, erhvervsøko
nomi, retsspørgsmål, regnskabsvæsen og 
organisation, jordfordeling, byfornyelse 
og landskabsudvikling. Deres opgave er 
at udveksle erfaringer mellem selskaber
ne, men også at udarbejde notater og for
slag fra forbundet til ministeren og for
bundsdagen.

Opgaver for de almennyttige 
landselskaber

Selskabernes opgaver ligger overvejende 
inden for området agrarstrukturpolitik 
og den regionale erhvervspolitik og tje
ner udelukkende til udvikling af land
distrikterne. Hovedopgaverne har i ti
dens løb ændret sig og vil også i frem
tiden undergå forandringer.

Efter 2. verdenskrig stod optagelsen af 
de fordrevne og flygtede bønder i for
grunden. For dem blev nyopdyrkning så
vel som opkøb og en langfristet forpagt
ning af bestående bedrifter fremmet, og i 
en udstrækning, man ikke tidligere havde 
set, blev der oprettet landbrugsbedrifter 
til bierhvervsformål.

Indtil 31.12.1979 bosatte der sig 215.270 
landbrugsfamilier, forpagtere og land
arbejdere fra østområderne i forbunds
republikken.

Stat og forbundslande har indtil nu be
vilget godt 36 milliarder kr. til etablering 
af de fordrevne og flygtede landmænd. 
Til de såkaldte „gammelfordrevne“ er 
disse forholdsregler afsluttet, og nu er 
det kun tilflytterne fra østområderne, 
som hjælpes.

I midten af 50’erne blev arbejdet kon
centreret om agrarstrukturforbedring, 
udflytning af landbrugsbedrifter fra 
snævre landsbyforhold, genopbygning af 
gamle gårde og fremskyndet sammen
lægning af marker som en forenklet form 
for jordfordeling. Fremhjælpningen af 
landbrugs-fuldtidsbedrifter følger i dag 
EF-retningslinie nr. 72/159 af 17. april 
1972 om modernisering af landbrugsbe
drifter.

Om gennemførelse af disse opgaver og 
om antallet af forbedrede bedrifter vil 
der blive oplyst i en særskilt artikel.

Alle opgaverne varetaget af de almen-
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Bremen
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GHannover

Kassel

Dusseldorf

Koblenz

Saarbrucken

Stuttgart

Munchen

De almennyttige landselskaber med distrikts- og filialkontorer formidler serviceydelser i 
alle forbundsrepublikkens lande.
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nyttige selskaber er nuværende og frem
tidige bestanddele af de mangeartede be
stræbelser på at finde en nyordning af 
det åbne land til forstærkning af infra
struktur og økonomi, så yderligere fra
flytning modvirkes.

For at få et godt samarbejde og en ud
videlse af de forskellige hjælpeprogram
mer inden for rammerne af agrarstruk
turpolitik, regional- og erhvervspolitik er 
relevante aftaler og planer nødvendige.

Også disse planlægningsarbejder bliver 
i stigende grad gennemført af selskaber
ne, som er beskæftiget i over 1500 kom
muner med planlægningsarbejde af for
skelig art: agrarstrukturelle foreløbige 
planer og specialplaner, landskabsplaner 
og nærområdeplaner, fladeudnyttelses
planer og byggeplaner.

I mange tilfælde overtages også selve 
anlægsarbejdet. Således har selskaberne 
ansvaret for større beslutningsprocesser, 
er beskæftiget med boligbyggeri på lan
det, med byfornyelse og med sanering og 
udvikling inden for rammerne af lovgiv
ningen omkring bybebyggelse. Selskaber
ne har i mange tilfælde overtaget plan
lægningen og ansvaret for rekreative om
råder for turister og hjælper med at 
fremskaffe tilladelser til industribyggeri.

Især landkommunerne med små admi
nistrationsressourcer har brug for et an
svarsfuldt foretagende, som ikke blot kan 
planlægge, men også udføre planerne, 
incl. finansieringsansvaret. De almen
nyttige udviklingsselskaber tilbyder en 
sådan service.

De almennyttige udviklings
selskabers ydelser

De følgende tal viser i korte træk særligt 
betydningsfulde arbejdsområder udført 
sidste år i Vesttyskland under ansvarlig 
medvirken af de almennyttige selskaber:

Fremme af landbruget

- jordkøb og anv. til landbrugs
formål og lign. udviklingsplaner 11.274 ha

- enkeltinv. i landbrugsbedrifter
(byggeprojekter, udflytn. udvidelser, 
landsopsamlingsbedrifter) 2.513 sager

- byggeri af landarbejderboliger,
landbrugsmæssige bierhvervsbedrifter 
og andet til tilflyttere fra 
østområderne 597 sager

- jordfordeling ved fremskyndet 
jordombytn. og sammenlægning 387 sager

For tiden under bearbejdning 168.883 ha 
Varetagne byggeprojekter i alt 9.697 sager

Land- og kommuneudvikling

- landboligbyggeri, fritidshuse, 
udnyttede byggegrunde med og
uden bebyggelse 2.802 sager

- strukturplaner og bebyggelses
planer 321 sager

i 919 kommuner

- byudviklingsplaner, sanerings
planer og byfornyelsesplaner 522 sager

i 460 kommuner

- beslutninger vedr. byggegrunde, 
håndværks- og industrigrunde
og rekreative områder 153 sager

i 149 kommuner
- landskabsplaner og grønne

områder 38 sager
i 139 kommuner

De almennyttige jordbrugsselskaber beskæf
tiger ca. 1800 medarbejdere fra forskellige 
fagområder. Investeringsgraden i varetagne 
projekter beløb sig sidste år til i alt 3900 
mill. kr.

Køb af plantage
Nær den dansk-tyske grænse har Hedeselska
bet af Skibelundforeningen købt Kloppen- 
borglund plantage på 75 ha.

Plantagen ligger op til Rens Hedegård 
plantage, som ejes af Hedeselskabet, og de 
to plantagearealer udgør herefter 276 ha.
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VESTTYSKLAND

Betydelig støtte 
til forbedring af 
den tyske 
agrarstruktur
Især er den lave rente på 
offentlige lån iøjnefaldende

Af dr. Heinz Wiese, Bonn, 
Vesttyskland

Det lovmæssige grundlag for en støtte til 
udvikling og modernisering af landbruget 
er den af stat og forbundslande vedtagne 
lov om „Forbedring af agrarstrukturen 
og kystbeskyttelsen“.

Målet for denne fællesopgave er at 
sikre et ydedygtigt land- og skovbrug ba
seret på fremtidens krav og at lette til
pasningen til EF samt at forbedre kyst
beskyttelsen.

Til opfyldelse af denne opgave stiller 
stat og forbundslande finansielle midler 
til rådighed, som efter specielle regler 
ydes til de enkelte støtteprojekter. Staten 
udsteder kun rammeforskrifter til pro
jektafviklingen. Gennemførslen af de en
kelte projekter er forbundslandenes op
gave.

Ved den fælles finansiering bærer sta
ten 70 pct. af tilskuddene ved pro
jekter til forøgelse af sikkerheden mod 
stormflod ved kysterne og 60 pct. af til
skuddene til projekter til forbedring af 
produktions- og arbejdsbetingelser i land
bruget.

Staten har i 1981 nedskåret midlerne 
til disse fællesopgaver med 20 pct. på 
grund af den økonomiske situation. Der
for forringes også den suppleringsfinan
siering, som forbundslandene skal rejse.

Efter finansplanen fra 1981 til og med 
1984 er der til disse fællesopgaver årligt 
ca. 3500 mill. kr. til rådighed. Incl. 
suppleringsfinansieringen fra forbunds
landene giver dette et årligt beløb på ca. 
6050 mill. kr.

Investeringsstøtte til enkeltbedrifter

Knap 30 pct. af disse midler bliver brugt 
til støtte af selvstændige landbrugsbedrif
ter og til landbrugsmæssig opdyrkning. 
Anvendelsen af midlerne følger retnings
linier, som er godkendt af EF-kommissio- 
nen, og som er i overensstemmelse med 
EF-retningslinie 72/159.

Støtten til selvstændige landbrugs
bedrifter gives til hovederhvervsland
mænd, ejere eller forpagtere, hvis de fø
rer regnskab og har en kvalificeret ud
dannelse. Desuden skal der opstilles en 
bedriftsudviklingsplan, hvori den økono
miske udgangssituation, de projekterede 
investeringer og målet er opstillet.

Kravet er, at der fire år efter investe
ringsstøtten skal kunne opnås en arbejds
indtægt på ca. 90.000 kr. pr. år (1981) 
og en forrentning af egenkapitalen på 
3,5 pct. eller mindst 6300 kr. pr. bedrift.

En investeringsstøtte ydes fremfor alt til:

- byggeprojekter i gamle gårde (sane
ring)

- udflytning af hele bedrifter fra snævre 
landsbyforhold

- del-udflytning (kun stuehuset bliver i 
landsbyen)
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- udflytning af en gren af bedriften, 
f.eks. når svineproduktionen flyttes ud

- køb af maskiner og redskaber i for
bindelse med byggeriet.

Til byggeprojekter er investeringsbelø
bene pr. sag begrænset til (moms er ikke 
medregnet):

gammelgårdssanering 1,2 mill. kr.
fuldstændig udflytning 1,9 mill. kr.
del-udflytning 1,4 mill. kr.
bedriftsgrenudflytning 1,2 mill. kr.

Til byggemodningsomkostninger ved de 
3 udflytningsformer ydes der et tilskud 
på op til 220.000 kr.

Ved fuldstændig udflytning og delvis 
udflytning skal hele indtægten ved salget 
af den gamle bedrift sættes i projektet. 
Brugsværdien af den gamle gård er fast
sat til mindst 190.000 kr. hhv. 126.000 kr. 
Skulle denne salgsindtægt ikke nås, beta
les differencen som tilskud af offentlige 
midler (garantiværdi).

Finansieringsmulighederne

I hvert enkelt tilfælde forlanges der af 
landmanden både kontante og ikke-kon- 
tante ydelser. Ved byggeprojekter må dis
se ydelser andrage mindst 10 pct. af inve
steringsbeløbet, og ved maskinkøb mindst 
50 pct. Endvidere skal landmanden selv 
betale momsen, 13 pct. Af de totale om
kostninger er skatten et betydeligt beløb,

1. Rentenedsættelse på optagne 
kapitalmarkedslån

Al støtte skal primært ske ved rentened
sættelse. For hver fuldtidsbeskæftiget 
(2300 arbejdstimer/år) kan den begunsti
gede for et optaget kapitalmarkedslån op

til 457.000 kr. få rentenedsættelse. Ren
tenedsættelsen andrager 4 pct.

I de såkaldte „forfordelte områder“, 
som bjergområder og områder med dår
lig struktur- og jordkvalitet, andrager 
rentenedsættelsen 6 pct. Ca. Vi af Vest
tyskland hører til de „forfordelte“ områ
der.

Rentenedsættelsen løber over 20 år ved 
fast ejendom og over 10 år ved andre 
investeringer.

Tysk landbrugsbedrift med øverst de gamle 
bygninger før og nederst de nye efter ud
flytningen.
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Gammelgårdssanering med nye bygninger ved gammel gård og holdt i samme stil. Stald 
med båse til køerne har plads til 40 dyr.

2. Ydelse af offentlige lån 
Offentlige lån ydes af staten og forbunds
landene inden for rammerne af aftalen 
om fællesfinansiering. Disse lån ydes på 
specielt favorable og for hele løbetiden 
ens vilkår. Rentesatsen er på 1 pct.

Efter 2 betalingsfrie år skal lånene be
tales med 3,5 pct. årligt plus påløbne 
renter (løbetid ca. 25 år). Med undtagelse 
af maskinanskaffelser kan offentlige lån 
ydes til de ovennævnte investeringspro
jekter.

Til byggeprojekter ved gamle gårde an
drager det offentlige lån ved agerbrugs
bedrifter 158.000 kr. Bedrifter med mere 
end 50 pct. udnyttet græsjord (græsjords
bedrifter) eller bedrifter, hvor avlen af 
foderplanter andrager mere end 80 pct. 
af den landbrugsmæssige nytteflade, kan 
få et offentligt lån på op til 67 pct. af 
byggeudgifterne - dog højst 380.000 kr.

Det offentlige lån ved fuldstændige ud
flytninger andrager for græsjords- og fo
derplantebedrifter 567.000 kr. - for alle 
øvrige udflytninger 504.000 kr.

Ved delvis udflytning andrager det of
fentlige lån til græsjords- og foderplante
bedrifter 380.000 kr. og for øvrige bedrif
ter 315.000 kr. Finansieringen af udflyt
ning af en bedriftsgren ligestilles med 
byggeprojekter i gamle gårde.

3. Ydelse af tilskud
Under visse forudsætninger kan den be
gunstigede modtage tilskud. Hvis der 
gennemføres en sanering, en delvis ud
flytning eller udflytning af en bedrifts
gren sammen med jordfordeling, betales 
et tilskud på 32.000 kr. Ved fuldstændig 
udflytning andrager tilskuddet 63.000 kr. 
Det offentlige lån bliver nedsat med dette 
beløb.



Tilskud ydes også til græsjordsbedrifter 
ved staldbyggeri til kvæg eller får. Til
skuddet andrager ved: 
sanering 95.000 kr.
fuldst. udflytning 190.000 kr.
delvis udflytning 132.000 kr.
bedriftsgrenudflytn. 95.000 kr.

For fuldstændighedens skyld skal det 
nævnes, at nogle forbundslande har ind
ført særprogrammer, hvor der stilles 
yderligere støttemidler til rådighed.

Til orientering gives nedenfor 3 teoreti
ske finansieringseksempler:

a. Gammelgårdssanering - agerbrugs
bedrift - 1,5 fuldtidsbeskæftiget 

Støtteberett. byggeinv.beløb 1,2 mill. kr. 
Finansiering:
- egenydelse (10 pct.) 120.000 kr.
- offentligt lån 158.000 kr.
- rentenedsættende lån 685.000 kr.

963.000 kr.
- yderligere egenydelse

eller kapitalmark.lån 237.000 kr.

Hvis omkostningerne overstiger 1,2 
mill, kr., skal det overstigende beløb 
dækkes af egne midler eller ved et kapi
talmarkedslån.

b. G amme gårdssanering, gr æ s jords- 
bedrift, 1,5 fuldtidsbeskæftiget 

Støtteberett. byggeinv.beløb 1,2 mill. kr. 
Finansiering:

- egenydelse (10 pct.)
- offentligt lån
- tilskud græsjordsbedr.)
- rentenedsættende lån

120.000 kr. 
380.000 kr. 
95.000 kr. 

605.000 kr.

Ved dette eksempel udnyttes det rente
nedsættende lån ikke helt, idet det er mu
ligt at låne 1,5 fuldtidsbeskæftiget x 
457.000 = 685.000 kr.

c. Udflytning inden for jordfordeling, 
græsjordsbedrift, 1,5 fuldtids
beskæftiget

Støtteberett. byggeinv.beløb 1,89 mill. kr. 
Finansiering:

- egenydelse (10 pct.)
- garantiværdi
- byggemodn.hjælp
- tilskud (græsjordsbedr.)
- tilskud (jordfordeling)
- offentligt lån
- rentenedsættende lån

189.000 kr. 
189.000 kr. 
221.000 kr. 
189.000 kr. 
63.000 kr. 

504.000 kr. 
536.000 kr.

Den af disse beløb årligt fremkomne 
kapitaltjeneste er naturligvis afhængig af 
højden på de kapitalmarkedslån, som 
blev optaget, og af rentesatsen. I øvrigt 
er de kontante egenydelser i virkelighe
den større end disse eksempler viser.

Betinget af de sidste års betydelige byg
geomkostningsstigninger er de samlede 
udgifter i dag højere end de førnævnte 
støttegrænser.

Højden af de faktiske bruttoinvesterin- 
ger androg i 1979 ved 
2660 gammelgds.saneringer 1,1 mill. kr.

235 udflytninger 2,5 mill. kr.
84 del-udflytninger 1,7 mill. kr.

172 bedriftsgrenudflytn. 1,3 mill. kr.

Endelig skal det nævnes, at landman
den ved gennemførelsen af disse investe
ringer får hjælp af et almennyttigt jord
brugsselskab, som fra ansøgning til slut
afregning yder landmanden gratis hjælp. 
Gebyrerne herfor betales af staten.

Første juletræer leveret
For to uger siden leverede Hedeselskabet de 
første juletræer til julen 1981. Det drejede 
sig om et antal på 300, som via Den kgl. 
Grønlandske Handel i Aalborg blev sejlet til 
Grønland.
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FRANKRIG

Selskaber 
på privat basis 
vigtigt led 
for bedre struktur 
i landbruget
I fjor kunne selskaberne bidrage 
med 84.000 ha til en bedre 
jordfordeling

Af generaldirektør C. Bouhier, 
Caen, Frankrig

Et led i den franske landbrugsplanlæg
ning er Société d’Aménagement Froncier 
et d’Etablissement Rural eller i forkortet 
form S.A.F.E.R., som er en række pri
vate selskaber.

De virker regionsvis og er oprettet af 
landbrugets organisationer og af departe
mentsforsamlinger, der kan sammenlig
nes med danske amtsråd.

En lov vedtaget i 1960 gjorde det mu
ligt at danne selskaberne, og efter statens 
samtykke og under dens kontrol fik de 
rådighed over kassekreditter til lave ren
tesatser, så de kan erhverve jordarealer 
og bedrifter.

Selskaberne har forpligtelse til at sælge 
de jordarealer igen, som de erhverver, og 
de skal dermed især hjælpe mindre land
brugere til at få en bedre struktur i deres 
bedrift.

Favoriserer unge landmænd

Hensigten er dog ikke alene at formidle 
en arealudvidelse, men også favorisere

indsættelse af unge landbrugere og gen
indsætte forpagtere, som tvinges til at 
forlade deres bedrift, fordi den bliver 
inddraget af ejeren.

De landmænd, som hjælpes af 
S.A.F.E.R., nyder den fordel, at de 
delvis slipper for afgifter til staten og 
for udstedelse af nyt skøde.

Ofte sætter selskaberne beboelses- og 
produktionsbygningerne i stand og mo
derniserer dem, før de sælges igen. I 
Nedre-Normandiet, som er et område for 
mælkeproduktion, har de stået for opfø
relse af talrige løsdriftsstalde.

Sælger igen til kostprisen

Selskaberne kan ikke ekspropriere, men 
må nøjes med at købe de landbrugsejen
domme, som udbydes til salg. Men der
imod nyder de godt af en forkøbsret som 
kan bruges, når bedrifter, der udbydes til 
salg, kan indgå i en jordfordeling.

Udnyttelsen af forkøbsretten er dog 
underkastet så strenge forordninger, så 
efter 15 års virksomhed prøver selska
berne oftere og oftere at købe landbrugs
arealerne direkte af sælger.

Forkøbsretten kan dog med fordel an
vendes, hvis man vil undgå nedlæggelse 
af bedrifter eller ved opkøb af jord fra 
virksomheder, som allerede besidder et 
betydeligt areal, eller hvis hovedsæde lig
ger langt borte.

I tilfælde, hvor salgsprisen er meget 
høj i forhold til prisniveauet i regionen, 
kan S.A.F.E.R. anmode myndighederne 
om at fastsætte den rigtige pris.

S.A.F.E.R. har ikke noget kommer
cielt formål, og selskaberne sælger land
brugsjorderne igen til kostprisen, hvilket 
vil sige anskaffelsespris, plus omkostnin
ger og rentetab i varetægtsperioden.
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Stuehuset i normannisk stil, som S.A.F.E.R. restaurerede til den børnerige husmandsfa
milie.

Aktiviteter i Nedre-Normandiet

Der findes i hele Frankrig 31 S.A.F.E.R.- 
selskaber. I 1980 vil de som helhed have 
realiseret købet af ca. 93.000 hektar og 
genafståelse af 84.000 hektar erhvervet i 
løbet af de foregående år.

De arbejder, som selskaberne har for
midlet i form af restaurering og opførelse 
af bygninger, jordfordeling, dræning og 
vanding, beløber sig til ca. 125 mill. kr.

For så vidt angår S.A.F.E.R. i Nor
mandiet, dækker selskabet tre departe
menter med 1.774.000 hektar. Hovedsæ
det ligger i byen Caen, og dets virksom
hed forgrener sig ud i departementerne 
Calvados, Manche og Orne.

Nedre-Normandiet er karakteriseret af 
sit kystklima, som giver en god regnfor
deling. Det er en region med stor pro
duktion af grønfoder, og området har 
erhvervet ry for sin mælkeproduktion -

10 pct. af den franske produktion kom
mer herfra, selv om regionen kun repræ
senterer 3,25 pct. af det samlede land
område.

Bedrifternes størrelse er små: 7 ud af 
10 bedrifter har mindre end 20 hektar, 
som sjældent ligger samlet.

Området er sakket bagud

Efter for 100 år siden at have været et af 
Frankrigs bedste landbrugsområder har 
Nedre-Normandiet ikke haft så hurtig en 
udvikling som andre landbrugsdistrikter, 
som tilmed har en mindre privilegeret 
beliggenhed.

Prisen på landbrugsjord er meget høj, 
hvilket skyldes et stærkt befolkningspres 
også i landbrugszonen. Årligt omsættes 
der kun 1 pct. af landbrugsjorden mod 
op til det tredobbelte i Midt- og Syd
frankrig.
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Z)e/z gamle hvælvede port leder ind til godset med det „danske“ navn le Tourps (thorp).

Omkring 50 pct. af de solgte land
brugsjorder bliver forpagtet ud, og til
stedeværelsen af en forpagter udelukker 
S.A.F.E.R. fra at disponere over arealer
ne. Dette forhold tillige med et lille ud
bud og høje priser begrænser selskabets 
handelsvirksomhed i Normandiet.

Høje jordpriser

Gennemsnitsprisen på en hektar jord 
uden bebyggelse, som sælges på det frie 
marked, er ca. 42.000 kr. i Nedre-Nor- 
mandiet, medens gennemsnitsprisen i det 
øvrige Frankrig er ca. 25.000 kr. I 1980 
købte S.A.F.E.R. i Normandiet 2600 
hektar og solgte 2400 hektar, hvilket 
svarer til en værdi af ca. 6,0 mill. kr.

Selskabet ser det som sin hovedopgave 
at opretholde bedriftsstørrelser, som kan 
overtages af unge landmænd, og søger 
ved køb og jordfordeling at skabe brug 
med en gennemsnitsstørrelse på 35 hektar.

Ikke så sjældent kan selskabet erhver
ve jordlodder, hvis offentlige arbejder 
som veje og dæmninger lægger beslag på 
dele af landbrugsjorden.

De unges etablering og G.F.A.

Omkostningerne ved at etablere sig som 
selvstændig landmand bliver højere og 
højere. Ofte rækker den unge landmands 
kapital kun til køb af besætning og ma
skiner og til modernisering af bygninger
ne. Der levnes ikke midler til også at er
hverve jorden.

S.A.F.E.R.-selskaberne forsøger derfor 
at gøre kapitalejere uden for landbruget 
interesseret i at foretage investeringer i 
køb af sådanne jorder og acceptere, at de 
forpagtes ud til kompetente landmænd.

Den rente, som kan opnås af de inve
sterede penge, er kun lille, 2 Vi pct. netto, 
men den anbragte kapital garanteres gen
nem prisstigningen på jorden.
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Med hjælp fra banker har S.A.F.E.R. 
i Normandiet i de senere år kunnet vi
deresælge landbrugsbedrifter - eksklusive 
de bygninger, som forpagteren af bedrif
ten har købt - til Groupements Fonciers 
Agricoles - Sammenslutningerne af 
Landbrugsgrundejere.

Jorderne sælges i form af anparter til 
kapitalindskydere. Pengemidlerne ind
samles af bankerne, og et marked for an- 
parterne sikres gennem disses mellem
komst. Staten yder visse skattemæssige 
fordele ved denne form for pengeanbrin
gelse.

Den nævnte fremgangsmåde gør det 
lettere at komme i gang eller fortsætte 
som landmænd på samlede bedrifter. 
Driftslederen opnår en forpagtning over 
en periode, til han selv ønsker at trække 
sig tilbage, og han forpligter sig til ikke 
at videresælge bygningerne separat ved 
forpagtningens ophør.

Nogle eksempler

For at illustrere den virksomhed, som 
S.A.F.E.R. i Normandiet udøver, kan 
anføres følgende:

En husmandsfamilie med 8 børn, som 
var tvunget til at forlade deres bedrift, 
blev geninstalleret i en anden landbrugs
egn.

Gården, som S.A.F.E.R. købte, havde 
et tilliggende på 36 hektar. Hovedbygnin
gen samt 3 hektar blev afhændet til den 
tidligere forpagter. De resterende 33 hek
tar blev videresolgt til den føromtalte 
sammenslutning af Landbrugsgrundejere, 
som accepterede at forpagte dem ud til 
husmandsfamilien.

Både et beboelseshus og produktions
bygningerne på arealet var i en dårlig 
forfatning. Beboelsen blev restaureret og 
fik 8 værelser, og der byggedes en løs
driftsstald til 72 køer, alt på S.A.F.E.Rs 
foranstaltning. Nogle af de gamle avls-
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Gamle avlsbygninger kan måske indrettes til ferieboliger.

bygninger vil med statsstøtte kunne ind
rettes som ferieboliger for byboere.

Uden selskabets indgriben var bedrif
ten blevet nedlagt, og jorden overtaget af 
naboejendomme.

En anden bedrift stod også over for 
at blive nedlagt, da S.A.F.E.R. kom ind 
i billedet og fik skabt etableringsmulig
hed for en ung landmand. Gårdens areal 
var 78 hektar, og der blev bygget løs
driftsstald til 60 køer. Gårdens impone
rende hovedbygning, et herresæde fra det 
17. århundrede, blev restaureret, og af
snit af den vil kunne udlejes til turister. 
(Læs om gårdens „danske" navn i ved
stående notits).

Konklusion

Der er iøjnefaldende forskelle på land
brugsområderne i Europa, men alligevel 
er mange problemer de samme. Ideen 
med at overlade til S.A.F.E.R.-selskaber,

som jo er private selskaber, at løse struk
turproblemerne er af fransk oprindelse. 
Hidtil har de koncentreret deres virksom
hed om planlægningen for det enkelte 
jordbrug, men mere og mere bliver sel
skaberne nu anmodet om at deltage i 
planlægningen af hele landdistrikter.

Vikinge-levn
En gård, som S.A.F.E.R. hindrede 
blev nedlagt, var le manoir du Tourps, 
et herresæde i Normandiet.

Navnet er en afledning af det gamle 
skandinaviske ord thorp i betydningen 
landsby og er et af flere sproglige levn 
fra vikingetidens danske indflydelse.

Ordet har delvis beholdt den oprin
delige betydning. Det anvendes i den 
normanniske dialekt om andenrangs 
landbrugsmæssige beboelser og for 
gårde, som lå uden for landsbyen.

Et andet ord af skandinavisk oprin
delse er coutourp, som sandsynligvis 
er afledt af ko-thorp.
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BELGIEN

Indtræden 
i Fællesmarkedet 
betød reformer 
for de belgiske 
landmænd
Vigtige faglige og politiske 
spørgsmål kan afgøres på 
regional basis

Af dr. De Leeuw, konsulent ved 
Société nationale terrierine, 
Bruxelles, og professor ved 
Institut for landbrugsret og 
-økonomi i Paris

Belgisk landbrug er led i en højt industri
aliseret økonomi i et land med stor be- 
folkningstæthed og en økonomi i kraftig 
udvikling.

Gennem de seneste år er bruttonatio
nalproduktet steget med ca. 8 pct i gen
nemsnit pr. år. Men landbrugsproduktet 
er kun steget med 2 pct. i gennemsnit, og 
dets relative betydning for landets øko
nomi er altså mindsket.

Det belgiske landbrugs struktur kende
tegnes af landbrugenes ringe størrelse. 
Deres gennemsnitlige areal vokser dog 
langsomt men sikkert.

I 1977 passerede dette areal 11 ha for 
den gruppe, der producerer til videresalg, 
og nåede næsten >6 ha for den i egentlig 
forstand professionelle gruppe. Omkring

45 pct. af sidstnævnte gruppe dyrker are
aler, der i gennemsnit er under 10 ha.

Gennemsnitslønnen pr. beskæftiget in
den for landbruget er mindre end på an
dre arbejdsområder. Imidlertid arbejder 
en trediedel af landbrugsproducenterne 
kun deltids ved landbruget, og deres sam
lede indtægt er altså relativt tilfredsstil
lende.

På baggrund af manglen på landbrugs
jord satser belgisk landbrug især på in
tensiv produktion, såsom gartneri og ani
malsk produktion. Udbyttet heraf er me
get højt.

Antallet af landbrug falder konstant, 
og tallet af lønarbejdere ved landbruget 
falder endnu hurtigere. Behovet for ef
terhånden at erstatte den menneskelige 
arbejdskraft med maskiner er blevet et 
vigtigt punkt på investeringsbudgettet.

Anlægskapitalen har ligeledes haft ten
dens til at stige, især på grund af prisstig
ningen på jord. Eftersom Belgien har en 
høj befolkningstæthed, 10 millioner ind
byggere på 30.000 km2, og en hastig by
udvikling, er efterspørgslen på jord til 
ikke landbrugsmæssige formål virkelig 
stor.

Siden 1959 er de dyrkede arealer redu
ceret med 11.000 ha årligt, et tal, der er 
stigende på grund af den voksende efter
spørgsel efter jord til ikke-landbrugsmæs- 
sige formål.

Dårlig arrondering præger den belgiske 
landbrugsstruktur, idet et landbrug som 
regel består af adskilte jordlodder, i gen
nemsnit fem pr. brug, og den gennem
snitlige størrelse pr. lod er 1,7 ha.

Kun 3 pct. af den samlede aktive be
folkning er beskæftiget ved landbrug og 
gartneri og udgør derfor en beskeden 
gruppe.
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Landbrugspolitikkens mål

Den belgiske landbrugspolitik har føl
gende mål:
- At øge produktiviteten og forbedre 

kvaliteten af de producerede fødevarer 
med henblik på at forsyne hjemme
markedet bedst muligt og på at kunne 
konkurrere på de udenlandske marke
der.

- At holde produktionspriserne på et ri
meligt niveau og sikre de sunde virk
somheders rentabilitet - et forhold, der 
giver sig udslag på det sociale og øko
nomiske område.

- At bevare ligevægten mellem den ve
getabilske og animalske produktion og 
mellem de forskellige vegetabilske pro
duktioner.

Den belgiske landbrugspolitik følger der
med den fælles EF-landbrugspolitik, såle
des som den er formuleret i Romtrakta
tens § 39. Alligevel bør målene hele ti
den tilpasses udviklingen i den fælles EF- 
politik - såvel hvad angår strukturen som 
sociale og økonomiske forhold.

Desuden er de i loven af 29. marts 
1963 indeholdte mål for en forbedring af 
rentabiliteten i landbruget stadig gælden
de, og det som en følge af ikraftsættelsen 
af den fælles EF-landbrugspolitik.

Oversigt over landbrugslovgivningen

Igennem to årtier har den belgiske lov
givningsmagt beskæftiget sig med forbed
ringer af strukturen i landbrugene. På 
ret kort tid er vigtige love blevet udar
bejdet.

Således har man ved lov af 7. juli 1951
- ændret siden da ved lov af 4. november 
1969 - mærkbart ændret forpagtnings
systemet, idet forpagteren er blevet sik
ret væsentligt bedre og har fået betydelig

større handlefrihed. Og ved lov af 25. 
juni 1956 - erstattet ved lov af 22. juli 
1970 - har man indført den lovbestemte 
sammenlægning af landbrugsejendomme.

Sammenfattende kan man sige, at der 
her virkelig er tale om reformer. Lov
givningsmagten har villet forbedre den 
lovgivning, som især har interesse for 
landbruget, eftersom „le Code rural“ 
(landvæsenslov) af 1886 og den første 
„Code civil“ (civil lovbog) kun indeholdt 
ganske få bestemmelser, der tilgodeså det 
belgiske landbrugs aktuelle behov.

Man har således i Belgien fået en ny 
slags ret, nemlig landbrugsretten, der 
strækker sig langt ud over den førnævnte 
forældede landvæsenslovs snævre ram
mer. Denne lov er i øvrigt stadig gæl
dende.

Man kan kun undre sig over det lang
somme tempo, hvori den belgiske lovgiv
ningsmagt, i betragtning af den tilbage
gang, der gennem adskillige år tydeligt 
har kendetegnet belgisk landbrug, har 
søgt at efterligne sine naboer på dette 
område. Belgisk landbrug befinder sig i 
virkeligheden fortsat midt i en krise, der 
kan betegnes som en strukturkrise.

Belgisk landbrug, som indtil det 18. 
årh. blev betragtet som model, var og er 
stadig noget enestående. Ikke desto min
dre klarer det sig på grund af landbruge
nes struktur dårligere og dårligere i kon
kurrencen med udlandet, hovedsageligt 
fordi landmanden skal tage hensyn til 
høje produktionspriser og høje lønninger 
ved fastsættelse af salgsprisen.

På basis af forannævnte oplysninger 
ses klart, at det strukturelle problem for 
de belgiske landbrug har to aspekter, 
nemlig det enkelte landbrugs opbygning 
og driftsmåden. På den ene side er land
brugsjorden opdelt i et umådeligt stort
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En belgisk landbrugsbedrift.

antal små landbrug, og den tilhørende 
jord er opdelt i meget små stykker. På 
den anden side drejer det sig oftest om 
forpagtede ejendomme.

Mens opdeling og udstykning sker 
overalt i det vestlige Europa, er den ud
bredte drift med forpagtere et typisk bel
gisk fænomen.

Det, at der bør tages hensyn til dels 
opdeling og udstykning af jorderne, dels 
til det store antal lejede jorder, sætter 
den belgiske lovgivningsmagt på en van
skelig opgave.

En enkel og ensartet ordning er ikke 
muligt i betragtning af de forskellige 
driftsformer, der varierer alt efter, om 
landmanden er ejer eller lejer af ejen
dommen, eller om han befinder sig i en 
situation midt mellem disse to ekstreme 
tilfælde.

Under disse omstændigheder er der 
ikke nogen klar tendens i den belgiske

landbrugspolitik, for på den ene side vil 
man give den landmand, der ikke er ejer 
af jorden, han dyrker, størst mulig ga
ranti med hensyn til fremtiden for hans 
landbrug, og forsikring om, at han under 
alle omstændigheder vil få godtgjort den 
kapital, han måtte have investeret i den 
ejendom, han driver.

På den anden side søger man at gen
nemføre en sammenlægning af de dyr
kede jorder så rationelt som muligt for at 
hindre spild af tid og jord og for at frem
me mekaniseringen og systematisk op
dyrkning.

Fællesmarkedet øgede vanskelighederne

Oven i disse ret specielle vanskeligheder 
kom så et nyt vigtigt element: Dannelsen 
af Fællesmarkedet i 1957, som bevirkede, 
at de barrierer, afgifter og kvotaordnin
ger, som indtil da beskyttede det belgiske 
landbrug, har måttet fjernes, hvorved
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Landskab i Øst-Ilandre.

alle dets svagheder og især manglende 
konkurrenceevne er blevet afsløret.

Den belgiske landbrugslovgivning har 
således måttet suppleres så meget som 
muligt, især med henblik på at øge land
brugets konkurrenceevne.

Lovgivningsmagten har tydeligvis ladet 
sig inspirere af løsninger, der er anvendt 
i andre lande i forbindelse med lignende 
problemer. Men den er bundet af de 
grænser, som er en følge af det belgiske 
landbrugs specifikke aspekter.

Hvad angår de landbrugsmæssige struk
turer, henvises til erstatningen i 1970 af 
lov af 1956 om den lovbestemte sammen
lægning af landbrugsejendomme.

I samme forbindelse og med lignende 
bekymringer er andre lovtekster - ændret 
siden da - blevet udarbejdet. Her kan 
nævnes:

- Lov af 15. februar 1961 om dannelse 
af en landbrugsinvesteringsfond.

- Lov af 8. april 1965 om dannelse af en 
landbrugssaneringsfond.

- Lov af 29. marts 1962 - ikke en land
brugslov, men i høj grad nødvendig for 
beskyttelse af nedarvet landbrugsjord 
- grundlæggende for fordelingen mel
lem land og by.

Disse få eksempler viser klart, at et så 
vigtigt økonomisk fænomen som dannel
sen af Fællesmarkedet har krævet tilpas
ning af de belgiske landbrugslove og har 
således stimuleret fremgangen for dette 
relativt nye område, som belgisk land
brugsret jo er.

Fremtidig administrativ organisation 
af landbruget

Det politiske, kulturelle og økonomiske 
Belgien er i bevægelse. Lidt efter lidt er 
enhedsstaten, der er skabt 1830, tilpasset
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Landevej anlagt gennem et sammenlægnings-projekt.

dagens og morgendagens behov.
Således tæller Belgien i dag, foruden 

dets 3 traditionelle institutioner - staten, 
de 9 provinser og kommunerne - 3 kul
turelle områder (det hollandske, det fran
ske og det tyske), 4 sprogområder (det 
hollandske, det franske, det to-sprogede 
hovedstadsområde og det tyske) og 3 re
gioner (den flamske, den wallonske og 
hovedstadsområdet).

I overensstemmelse med § 107, 4. af
snit, i den belgiske grundlov, som ind
førte princippet om regionsinddeling af 
landet, opstiller lov - provisorisk - af 1. 
august 1974 og lov af 5. juli 1979 de 
punkter, der beviser nødvendigheden af 
en differentieret, regional politik.

Paragraf 2 i loven, der indførte nogle 
provisoriske fælles og regionale bestem
melser - koordineret 20. juli 1977 - op
stiller de punkter, der beviser nødvendig
heden af en differentieret, regional poli

tik. Følgende er efter vor mening især 
interessante for landbruget:

- Politikken om fordeling of jorden mel
lem land og by - heri især jordpolitik 
og sammenlægning af landbrugsejen
domme.

- Vandpolitik.
- Jagt, fiskeri og skovbrug.
- Videnskabelig forskning i tilknytning 

til forannævnte punkter.

Denne vigtige institutionelle reform er 
blevet præciseret og udbygget med en 
speciel lov af 8. august 1980 og med en 
ordinær lov af 9. august 1980.

Administration og ledelse ud 
til regionerne

Foranstående viser, at disse for landbru
get så vigtige emner kan styres af „regio- 
nale“ love og kun for en bestemt region.
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Det er interessant at se, at første gang 
dette nye princip er anvendt, er i land
brugssammenhæng. Det drejer sig om 
„lov af 11. august 1978, tillæg til lov af 
22. juli 1970 vedrørende den lovbestemte 
sammenlægning af landbrugene med sær
lige bestemmelser for den flamske del“.

Desuden sorterer de førnævnte regio
naliserede områder ikke længere under 
landbrugsministeren, således som det al
tid har været tilfældet, men under mini
strene for den flamske og den wallonske 
del og hovedstadsområdet.

Disse 3 landsdele får i nær fremtid de
res egen administration. Således vil ad
ministrationen af vand og skov og ledel
sen af landbrugets vandbygning samt le
delsen af fordelingen af landbrugsjorden 
mellem land og by bliver overdraget „Mi

nistres des Régions“ (ministrene for re
gionerne), og den undervisende virksom
hed bliver overdraget „Ministéres des 
Communautés“ (ministerierne for fælles
skaberne) fra „Ministére de l’Agricul- 
ture“ (landbrugsministeriet).

Af forannævnte fremgår, at belgisk 
landbrugsret er i udvikling og nu gør sig 
gældende.

For nogle år siden faldt den ind under 
civilretten. Men Belgiens indtræden i EF 
har fremskyndet dens udvikling, i begyn
delsen for at tilpasse de eksisterende juri
diske instrumenter til den nye situation, 
der var opstået efter fjernelsen af told
beskyttelsen, og nu under indflydelse af 
den fælles EF-landbrugsret, som på læn
gere sigt også vil dække Belgien.

Dødsfald
Den 22. august døde ingeniør Aage Schaa- 
rup, Viborg, i en alder af 66 år.

I 1940 få måneder efter sin eksamen fik 
Aage Schaarup ansættelse ved Hedeselskabet 
og blev knyttet til den kulturtekniske afde
ling. I de første mange år projekterede han 
og førte tilsyn med landvindingsopgaver, og 
da disse arbejder gradvis ophørte, og miljø
projekter trådte i stedet, blev de Aage Schaa- 
rups arbejdsfelt, indtil han i 1979 fratrådte 
sin stilling ved Hedeselskabet på grund af 
sygdom.

Aage Schaarup havde interesse for orga
nisatorisk arbejde og beklædte i godt 25 år 
kassererposten i Teknisk Landsforbunds Vi
borg afdeling.

Årsmøde den 17. maj
Hedeselskabets repræsentantskab besluttede 
ved årsmødet den 18. maj i Viborg, at års
mødet 1982 skulle henlægges til Hirtshals, 
Hedeselskabets bestyrelse har nu besluttet, at 
mødedatoen skal være 17. maj + den efter
følgende dag til ekskursion.

Blicher-optagelse i Kongenshus
Danmarks radio har henvendt sig til besty
relsen for Kongenshus Mindepark for at 
indhente tilladelse til, at Blichers Hosekræm
meren bliver filmatiseret på Mindeparkens 
hedearealer.

Nyt om navne

Datalog, cand. scient. Adser Leick, Århus, 
blev den 1. juli ansat som leder af Hedesel
skabets EDB-afdeling i Viborg.

Adser Leick, 26 år, er født i Broager i 
Sønderjylland. I 1980 tog han embedseks
amen ved Århus Universitet med datalogi og 
matematik som speciale. Indtil ansættelse 
ved Hedeselskabet var A. Leick ansat ved 
RECAU, som er Det regionale EDB-center 
ved Århus Universitet.
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.PINDSTRUP
haveprogram

• Her er A1LE produkterne som 
anvendés i HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

5

01
L_

i
C _jsa

Drænrør
2"-8 "SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk *

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-943029

Skovredskaber 
- bare bedre...

te-

Æ4

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

(jFBu),

Skov- og 
JOBUlps Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 77 2604

PLOVE GRUBBERE 
STENOPTRÆKKERE

©
DANSKE

KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

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



Måleskema:

Sikkerheds
overalls
Fabrikat:
Type:
Materialer:
Indlæg:

Farve:
Bemærkning:

Størrelser:

Kansas (dansk)
Overall
65% poly/35% bomuld 
Eiser foliefåll nr. 3 
Bredde: 24 cm. Længde: 68 cm 
Vægt: 0,17 kg pr. stk.
Grøn
Sikkerhedsindlægget 
er vandafvisende 
Fra 72 til 120 cm

Det danske Hedeselskab
Skovbrugsafdelingens Handelsvirksomhed 
Postboks 110 - 8800 Viborg 
Tlf. (06) 62 61 11, lok. 206-259

DK
Mål 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120Liv i cm

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

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

11 i ■ !!

Æ !

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.



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.

Iedeselskabet
7330 BRANDE 
TLF.(07) 181088

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

MODERNE HAVEREDSKABER 
DER LIGGER GODT I HAANDEN

SUPER LET
VÆGTSSKOVLEN 

»ZINCKLET«
GØR ARBEJDET LET

LET MEN STÆRK SKOVL

FAAS OGSAA MED 
STØVLEBESKYTTER

DEN ER RIGTIG

ll\CK

(h) Husqvarna
Motorsav-sikkerhed 
- det er Husqvarna!

A
Husqvarna sikrer brugeren mod risiko for 
ulykker ved »kast«.
Ved fældning, ved afgrenmg eller ved lodret 
savning, er risikoen for »kast« særdeles stor.
1. □ Med Husqvarna's automatiske kæde

bremse stopper kæden indenfor den vi
ste zone.

2. P Med Husqvarna's automatiske kæde
bremse er her vist den totale stopzone.

3. 0 Ved manuel kædebremse er hele tilba
geslagsvinklen risikozone.

tid
Husqvarna’s kædebremse består af en manuel 
bremse, som påvirkes af hånden, samt en auto
matisk kædebremse, som påvirkes i det øjeblik, 
»kastet« opstår. Kæden stopper herved på 0,5 
sekund. Husqvarna's automatiske kædebremse 
virker, uanset hvilken vinkel man holder motor
saven i.

GreenluxA/s
Brochureservice (02) 87 75 77

(h) Husqvarna 1



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
-din problemløser!

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstaft

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt:

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

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

å
VARDE

B A N K

- kun et smut fra Dem

L.HAMMERICH&CO
GRQNNEGADE 57 -8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift



P V C - D R Æ 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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

Det gensidige 
Forsikringsselskab

Dansk Plantage
forsikringsforening

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

Årlig præmie Maksimums
pr. ha erstatning

pr. ha
Klasse III: 1,00 kr. 2800,00 kr.
Klasse IV: 1,50 kr. 4200,00 kr.
Klasse V: 3.00 kr. 8400,00 kr.
Klasse VI: 4,50 kr. 12600,00 kr.
Klasse VII: 6,00 kr. 16800,00 kr.
Mindste årlige præmie pr. for
sikring: 25,00 kr.

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

10 skovarbejdere 
og 2 skovfogeder
(skovteknikere)
søges til test og udvikling 
af sikkerhedsudstyr, be
klædning, motorsave og 
grej.
Vi vil gerne have en dialog 
igang med nogle daglige 
brugere, for herigennem at 
få nogle erfaringer til brug 
ved produktudvikling. 
Yderligere oplysninger på 
tlf. 07 - 47 29 75.
Aulum Motorsave/ 
Nordsjællands Motorsave

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G

as

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.



Postbesørget avis

wavin løser 
dine vandproblemer 

-både når du har 
for meget-ogfor lidt!
Drænrør
wavin korrugerede/beviklede 
drænrør i dimensionerne 50- 
145 mm er udført af specielt PVC 
materiale, som giver en kom
bination af ekstra stor fleksibilitet 
og slagstyrke.

I

m

T

&

Vandingsrør
wavin blå vandingsrør i PVC fin
des nu i dimensionerne 90, 110, 
125, 140, 160 og 200 mm - 
med fittings og ventiler til samt
lige dimensioner.

ring og hør hvordan wavin kan forbedre 
din jord - og din økonomi!

wavm
^----------------------------------------"

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




