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SPAREKASSEN
-din problemløser! stis

St. HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

HJøllund, 7362 Hampen . m (06) 86 91 00

Hl mli

Odin Pils
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, Brøndlundgård, Studsgård.

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

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 titrarudstyr 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.



Afvandings
pumper
FABRIKATION OG SALG AF 
CFN PROPELPUMPER

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

v Gorm Nielsen 
Grundlagt 1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

SPALTER og PVC dræn-
BLOKKE og landbrugsrør
til landbrugsbyggeri i alle størrelser lagerføres

□RAniJElMgTOIMW^^
7500 HOLSTEBRO - TLF.07423133

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S
Sønder-Vissinc? 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

ti IB

- kun et smut fra Dem . .

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 Kjel'lerup 
Tlf. (06) 66 70 07



- ^
'Hk

Sari

5

Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, * 

planlægning af skovdrift og 
haridel med pyntegrønt
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Hedeselskabets
Tidsskrift
Maskindemonstration 
i en stormfaldstid

Af skovfoged Ebbe Leer, Hedeselskabet

Siden sidst i halvtredserne har der hvert 3. år sidst i 
september været afholdt en stor skovmaskindemonstration 
på et af landets skovdistrikter. Det var en del af skovbru
gets tidsregning. Den næste skulle være i 1983. Disse 
demonstrationer havde til formål at give deltagerne et 
overblik over udbudet på hele skovmaskinområdet. Der 
var følgeligt lagt op til selvstudium, så den enkelte kunne 
beskæftige sig med det delområde, der havde særlig interes
se.

Den ekstraordinære situation, stormfaldet har bragt os i, 
har imidlertid bevirket, at Skovteknisk Institut har fundet 
det rigtigt at aflyse den store demonstration i 1983 og i 
stedet arrangere en eller flere specialdemonstrationer med 
et specifikt aktuelt tema. Den første, der bliver afholdt på 
Matrup den 22. og 23. september, behandler to emner: 
kultur teknik på stormfaldsarealer og indsamling og udnyt
telse af affaldstræ. Begge er meget aktuelle, og der vil blive 
vist en række udstyr der ikke tidligere har været demonstre
ret i Danmark. En rationel udnyttelse af affaldstræet 
indebærer mulighed for såvel beskæftigelse som valutabe
sparelse, hvorfor dette punkt må påkalde sig særlig op
mærksomhed. Der investeres i øjeblikket mange penge og 
kræfter i at organisere indsamling og oparbejdning af 
affaldstræet bl.a. i forbindelse med offentlige beskæftigel
sesprojekter. Desværre synes der ikke at være den samme 
interesse for en hensigtsmæssig udnyttelse af flisen gennem 
etablering af egnede fyringsanlæg med høj virkningsgrad. 
Der er her information at hente på Matrup.

Endelig vil der blive arrangeret en nyhedsudstilling, hvor



prototyper og forsøgsmodeller inden for 
hele skovmaskinområdet kan præsente
res. Sådanne arrangementer er af stor 
betydning for kommunikationen mellem

producent og forbruger. Det kan derfor 
anbefales at besøge udstillingen på Ma- 
trup.

Laser-styret 
kædeg raver 
- ikke en fremtidsvision

Hedeselskabet har indkøbt endnu en lasersty
ret kædegraver til gravning og ilægning af 
drænrør. Den nye maskine er nu startet på 
Lolland-Falster.

,,Laserstyret“. - Det lyder lidt af stjernekrig 
og robotter. Men det er ikke så farligt endda - 
og meget effektivt.

Moderne dræning tager avanceret teknik i 
brug. På billedet ses foruden rendegraver og 
lastbil lasersenderen og kædegraveren.

*
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Billedet viser en ,,målepind“, som har en søger 
til laserstrålen i toppen. Laserstrålen findes af 
målepindens søger, hvorefter højden tastes ind i 
den tilsvarende modtager i kædegraveren, som 
derpå automatisk styrer gravningen i den for
udbestemte dybde og fald (som selvfølgelig 
også kodes ind).

En laser-sender placeret lidt væk fra grave
området styrer kædegraverens gravedybde via 
en modtager i kædegraveren. Man indstiller 
senderen, så den udsender laserstrålerne i en 
bestemt vinkel (nemlig den vinkel, der svarer 
til det ønskede fald, drænrøret skal ligge 
med). Lasersenderen regulerer nu gravedyb
den (og faldet) ved hjælp af magnetventiler, 
der styrer hydraulikken i kædegraveren. Det 
betyder lige nøjagtig det ønskede fald og 
hurtig operation. Afhængig af dybde og jord
bundstype kan en sådan kædegraver nedlægge 
1-3 km rørledning pr. dag.
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Redaktøren går 
fra borde

\

Med udgangen af september måned falder 
redaktør Hans Sigfred Knudsen for 67 års 
aldersgrænsen.

I snart 12 år har Knudsen varetaget arbejdet 
som redaktør af tidsskriftet og som selskabets 
pressesekretær. Bag disse stillingsbetegnelser 
ligger der de mest forskelligartede opgaver

som f.eks. foredragsvirksomhed, modtagelse 
af gæster, arrangement af udenlandske besøg 
og besvarelser af forespørgsler.

Knudsens overtagelse af redaktørstolen be
tød ikke noget markant brud med tidsskriftets 
redaktionelle linje. Form og indhold ændredes 
dog efterhånden i overensstemmelse med re
daktørens planer om, at for lange og tunge 
beretninger skulle vige til fordel for et mere 
alment og lettere tilgængeligt stof.

De korte notitser om aktuelle eller histori
ske forhold, om pudsige tildragelser og gode 
historier fik en mere fremtrædende plads i 
spalterne.

Tidsskriftets stramme økonomi har imidler
tid lagt snævre grænser for redaktørens udfol
delser og for planerne om en modernisering af 
tidsskriftet.

Redaktør Knudsen har præsteret et solidt 
og engageret arbejde i selskabets tjeneste, og 
vi er mange, der vil savne hans hyggelige 
væremåde og hans lune humor i det daglige 
samarbejde. K. Sandahl Skov

Præmier fra 
Hedeselskabet
I Hedeselskabets Tidsskrift nr. 5/1982 blev det 
nævnt, at Hedeselskabet havde bevilget en 
portion fra E. M. Dalgas’ Mindelegat, 4000 
kr., til Plant et Træ kampagnen.

En del af summen blev brugt til præmier i en 
konkurrence i forbindelse med kampagnen. 
Opgaven var at lave et billedtæppe på stof, og 
i ovennævnte tidsskrift bragte vi det vindende 
motiv fra ældste deltagergruppe.

På billedet ses vinderne fra de tre alderstrin. 
Det er fra venstre Monica Svankjær, Sned- 
sted, Ulla-Pia Borggaard, Tunø, og Jesper D. 
Pedersen, Bjerringbro.

Præmierne blev overrakt af gårdejer Helge 
Berthelsen, Hoven (t.v.). Han er medlem af 
Hedeselskabets bestyrelse og formand for 
Landsudvalget for Planteavl. På modsat side 
ses formanden for Danmarks 4H, konsulent 
Sv. Aa. Hansen, Janderup. f
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En ekstraordinær 
situation 
kræver særlige 
foranstaltninger
Den svenske processor, som både trækker fri, 
af grener og afkorter.

Stormfaldet i november i fjor resulterede i en 
mængde væltet træ, svarende til IV2 gang 
normal hugst. Men alle områder er selvfølgelig 
ikke lige hårdt ramt. Hedeselskabets tidsskrift 
tog op til Himmerlands distrikt, som er det 
hårdest ramte inden for Hedeselskabet. Her 
er en 3-4 års normal-hugst væltet.

Ekstraordinære midler
I sådan en situation er man selvfølgelig nødt til 
at gøre noget ekstraordinært. Man ønsker dels 
at udnytte det væltede træ - som ikke kan ligge 
ubegrænset uden at miste sin værdi. Skovrider 
Scheurer fra Himmerlands-distriktet fortæller, 
at man regner med at skulle være færdig inden 
udgangen af april for at få noget ud af træet. 
Man ønsker også at rydde op hurtigst muligt. 
Det er deprimerende at se på de ødelagte 
områder - især for de mennesker, der har lagt 
deres arbejde og måske en del af deres sjæl i 
skoven. Her skal snarest plantes nyt. Skovej
erne har selvfølgelig samme interesse som 
Hedeselskabet heri.

Ekstra materiel
Hvordan griber man sådan en situation an? 
Ret hurtigt står det klart, at det er umuligt at 
klare den vanskelige situation med det sæd-
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vanlige mandskab og udstyr. Som skovrider 
Scheurer udtrykker det: ,,En af de få positive . 
ting, der er kommet ud af stormfaldet, er 
øgede bevillinger til maskinel/1 Endvidere 
mobiliseres en del ekstra skovarbejdere. Alli
gevel må alle arbejde hårdt, og adskillige har 
fået afkortet og udskudt deres ferier betydeligt 
i år. Det er store værdier, som står på spil.

Processorer
Alligevel har det knebet med at overkomme 
tilstrækkeligt. Og i den pressede situation har 
man været glad for den mulighed, som bød sig, 
da udenlandske entreprenører (først og frem
mest svenske) tilbød assistance med deres 
meget professionelle processorer. En proces
sor er en kombi-maskine, som både slæber, 
afgrener og saver træerne i forudbestemte 
længder (nogle hugger også træerne - men det 
er ikke aktuelt i den nuværende situation).

Disse processorer anvendes på det middel
gode træ. Snart starter imidlertid den svenske 
sæson - og svenskerne skal passe deres sæd
vanlige kunder. Det største og bedste træ 
håndteres stadig på mere skånsom vis af den 
faste stab. De er dog også i dag godt hjulpet 
maskinelt.

Skovdemo ved Matrup
Illustrationerne her viser forskellige maskiner, 
som Hedeselskabet benytter. En del af dem er 
modificeret og bygget om af Hedeselskabets 
maskintekniske afdeling under ledelse af Ebbe 
Leer, specielt til Hedeselskabets egne planta
ger. Men da også gerne til andre. Det vil være 
muligt at se disse og nogle andre nyheder på 
skovdemonstrationen i Matrup den 22. og 23. 
september.

„Projekt flis“
Endelig har stormfaldet også givet arbejde til 
en del arbejdsløse langtidsledige, som ikke er 
vant til skovarbejde. I Himmerland (og andre 
steder) er startet et „projekt flis“, hvor unge 
langtidsledige rydder områderne for grene og 
stød, som bruges til flis. Hisen bruges igen til 
brændsel (se andet steds i bladet). Det er altså 
både arbejdsskabende og valutabesparende. 
Og de unge føler også, at det er meningsfuldt 
arbejde.

gsn
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Hydremaen er modificeret til Hedeselskabets 
brug.

Der er i stor udstrækning indsat entreprenør
maskiner med specialudrustning.

Dr

3

Transport af en af Hedeselskabets nye Gremo- 
udkørselstraktorer.

I
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Flisfyring
- et energirigtigt
alternativ?
Af Gitte S. Nielsen

Et område i Sdr. Omme plantage, som skal 
ryddes til flis.

Energibesparende foranstaltninger er blevet 
så moderne - især hvis det er olie eller andre 
importerede energikilder, der spares. Nogle 
vil sikkert spørge, om det er en romantisk 
tilbagevenden til naturen, eller mindes krigens 
tid. Andre vil gerne vide, om der er nogen 
fremtid og især økonomi i det. I den forbindel
se har Hedeselskabets Tidsskrift været ude at 
se på et af de gode danske alternativer: flisfy- 
ring.

og flisning enten fortørres i et tørrerum eller 
forvarmes i en art ,,forovn“, inden de brændes 
i flisfyret. Det træ, der flises, er træ, som 
alligevel ikke kan bruges til andet. Det er for 
eksempel døde (og derfor tørre) bevoksninger 
eller udtyndinger, som hidtil oftest har fået lov 
til at ligge. Skovejerne kan derfor være inter
esseret i at sælge disse hidtil uudnyttede 
,,rester“ og dermed forbedre skovens drifts
økonomi.

Brug af hidtil uudnyttet træ
Hvad er flis? Det er små stykker træ (typisk af 
størrelsen 20 x 20 x 20 mm), som efter ophugst

Sdr. Omme Plantage
Vi tog ud til Sdr. Omme plantage, hvor skov 
foged Hvid Kristiansen, fra Hedeselskabets 6

Fyringssektion i Sdr. Omme Statsfængsel. Billedet viser glashuset, som indeholder fyrene, to 
brændselssiloer og tørrehal.
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Fængselsforvalter Rasmussen og værkmester 
Enevoldsen i tørrehallen, hvor varm luft blæses 
op gennem riste i gulvet under flisen.

distrikt, fortalte om plantagens drift og herun
der især flis-produktionen, som sælges til 
Statsfængslet ved Sdr. Omme. Hvid Kristian
sen gjorde opmærksom på, at Sdr. Omme 
Plantage (som er fra 1902 og på 822 ha) ligger 
på noget af landets ringeste jord. Det er 
hedeflade med stærkt sandet jord. Det resulte
rer i færre træer, der også vokser langsomme
re. Endvidere er klimaet noget af Danmarks 
barskeste med nattefrost langt hen i juni. 
Plantagen er oprindelig anlagt for at dæmpe 
sandflugt og dermed muliggøre opdyrkning af 
det bagvedliggende agerland.

I Sdr. Omme Plantage foregår flisningen på 
stedet, og flisen læsses i containere, som frag- 
tes til Statsfængslet, når de er fulde.

Statsfængslets flisfyringsanlæg
Statsfængslet i Sdr. Omme har et nyt og 
avanceret flis- og halmfyringsanlæg.

Fængselsforvalter Rasmussen fortalte, at for 
en tre år siden blev den tanke udkastet, at 
Statsfængslet burde udnytte det overskudstræ, 
der ellers ikke benyttes. Og at man evt. kunne 
brænde det sammen med den overskudshalm, 
statsfængslets landbrug hidtil bare har brændt 
af. Foruden en bedre ressourceudnyttelse ville 
det spare olie (og dermed valuta). At det også 
ville give et par arbejdspladser, var man heller 
ikke kede af.

n"n jt
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Scan-stoker fyret, som kan brænde halm eller 
flis.

Konsekvenser?
I plantagen er der for øjeblikket en del død 
eller døende bjergfyrsbevoksning, som er me
get velegnet til flisning på grund af sit høje 
energiindhold. Da det er meget dyrt at få 
ryddet en sådan død bevoksning og få plantet 
nyt, ser Hvid Kristiansen salget som et godt 
tilskud hertil. Men han påpegede dog også, at 
det måske kan ændre noget på skovens økolo
giske billede, hvis alle grene og nåle i fremti
den fjernes i udtyndinger.

Tidsskriftet kontaktede derfor skovrider 
Lundberg i Silkeborg-distriktet, der arbejder 
med gødningsspørgsmål i skoven. Lundberg 
sagde, at det ikke efter hans mening ville 
betyde noget mærkbart at foretage heltræsud
nyttelse i første og anden tynding (dvs. flisning 
af smågrene m.m.), men at vi ikke ved nok om 
konsekvenserne, hvis vi vedbliver, og at vi i så 
fald må forudse en række ændringer i bevoks
ningerne.

Total-fyring
I samarbejde med Ebbe Leer fra Hedeselska
bet fandt man ud af, at der ville være betyde
ligt mere økonomi i at fyre hele anstalten op 
med flis og halm (dog kun en af delene ad 
gangen). Foruden de ca. 300 tons overskuds
halm og 1000 tons affaldstræ og flis, fængslet 
selv producerer, ville det kræve ca. 3000 tons 
flis mere, som i dag leveres fra bl.a. Sdr. 
Omme Plantage.

Anlægget blev bevilget, konstrueret, opført 
og taget i brug (i december 81) og efter en del 
indkøringsvanskeligheder fungerer det efter 
værkmester Enevoldsens mening glimrende.

Kompliceret, men automatiseret
Totalt set består anlægget af en staklade (på 
1000 m2), hvortil flis (og halm) leveres fra 
henholdsvis skov og landbrug. Her foregår en 
vis tørring. Herfra ,,pustes“ halmen til to 
siloer. Skovflisen bliver først tørret i en tørre
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hal i 1-2 døgn (afhængig af flisens fugtigheds- 
grad) - hvor varm luft pustes op gennem riste i 
gulvet. Herfra går den til brændselssiloer, 
hvorfra den igen via stoker-snegl når frem til 
kedlerne. Doseringen foregår automatisk ef
ter en forhåndsindstilling (som reguleres efter 
behov og årstiden), hvor vandtemperaturen 
beslutter forbrændingstempoet. Askeudtøm
ning foregår ligeledes automatisk til en vand
fyldt askebrønd. For at få det fulde udbytte 
spredes denne næringsholdige aske senere på 
markerne.

Brandsikkerhed
Halmflisfyret i Sdr. Omme er sikret i alle 
ender og kanter og er et eksempel til efterføl
gelse. Hidtil har halmfyr haft et lidt blakket ry 
p.gr. af brandfaren, men den skulle være 
elimineret her.

Håndbog i flisfrem- 
stilling og flisfyring

Danmark er ikke noget stort skovland, men 
alligevel er det muligt at fremstille i alt ca. 1 
mill, tons fyringsflis af affaldstræ om året her i 
landet. Af denne samlede mængde udgør halv
delen en forholdvis lettilgængelig reserve. Det 
drejer sig om træer fra den første tynding i 
gran og bjergfyr m.v. fra de jyske hedeplanta
ger. En udnyttelse af denne fornyelige energi
kilde er muliggjort af de effektive flishug- 
ningsmetoder, som efterhånden er udviklet 
delvis baseret på dansk fremstillede maskiner 
og redskaber.

Jørgen Baadsgaard-Jensen, Skovteknisk In
stitut, har i den her foreliggende håndbog 
samlet sine erfaringer om grønflis. Den beskri
ver hele kæden - fra skov til fyring. Bogen 
henvender sig til alle, der overvejer at fyre helt 
eller delvis med skovflis, uanset om man over
vejer at anskaffe et lille, mellemstort eller et 
stort flisfyr.

I kapitlerne „Flis"1 og „Krav til fyringsflis" 
gennemgås flisens egenskaber som brændsel, 
og vandindhold, brændværdi, fastmasse, vejle-

En økonomisk succes
Fængselsforvalter Rasmussen og værkmester 
Enevoldsen var enige i, at fyret nu tegnede 
som en succes, økonomisk, ressourcemæssigt, 
arbejdsmæssigt. Enevoldsen fortalte, at han 
fra 1. januar til 31. august kan påvise en 
besparelse på 300.(XX) kr. - en besparelse, han 
mente, ville blive større, da en del driftsfor
styrrelser i starten havde nødvendiggjort brug 
af oliefyret - som ellers blot skal være en 
sikkerhedsreserve.

Her har Hedeselskabets Tidsskrift beskre
vet en enkelt succes. Er det noget af bredere 
interesse, og hvordan er økonomien? Ebbe 
Leer har lovet at redegøre herom i næste 
nummer.

dende brændværdier og olieækvivalenter om
tales. „Hvor er flishugning en mulighed" hen
vender sig særlig til folk uden for skovbrugets 
kreds, der overvejer at sætte gang i flishug- 
ningsopgaver. „Flishuggere og andre maski
ner til fremstilling af brændselsflis" og „Øvrigt 
teknisk udstyr til fremstilling af flis" redegør 
for det tekniske udstyr, en flishugningsopera- 
tion kræver. „Flishugningssystemer" gennem
går arbejdets tilrettelæggelse. Lagring og op
måling af flis beskrives i to kapitler; opmåling 
til køb og salg er et område, som ikke er helt 
udforsket endnu, men her bringes en god 
oversigt over mulige metoder og deres nøjag
tighed. „Forbrænding af træ", „Forbræn
dingsprincipper" og „flisfyr" giver en nyttig 
og elementær indføring i disse emner. Bogen 
afsluttes med et grundigt økonomikapitel med 
bl.a. detaillerede eksempler på økonomien 
ved tlisfyring.

„Grønflis som brændsel" er et værdifuldt 
led i de bestræbelser, som Skovteknisk Institut 
udfolder for at fremme produktion og afsæt
ning af dette nye sortiment. Heding

Forstkandiat Jørgen Baadsgaard-Jensen: „Grønflis 
som brændsel". 74 sider, 53 figurer, stikordsregister 
og udførlig litteraturliste Udgivet af Skovteknisk 
Institut (ATV), Amalievej 20, 1875 København V, 
tlf. (01) 24 42 66. Pris 100 kr. excl. moms.
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Danmarks første 
træpillefyr 
er nu i drift
På pensionisthøjskolen i 
Nr. Nissum opvarmer man nu 
bygningerne udelukkende med 
brændselspiller af træ.
Derved vil man kunne spare 
omkring 70.000 kr. om året.

Af forstkandidat
Jørgen Baadsgaard-Jensen,
Skovteknisk Institut (ATV).

Tørrecentralen Vestjylland startede sidste år 
en forsøgsproduktion af brændselspiller af træ 
og halm. I begyndelsen af maj i år skiftede 
pensionisthøjskolen i Nr. Nisum oliefyret ud 
med et stokerfyr, der udelukkende skal fyres 
med træpiller fra Tørrecentralen Vestjylland. 
Dermed er det første egentlige træpillefyr nu i 
drift i Danmark.

Træpillerne er fremstillet af grønflis, der er 
sønderdelt, tørret og komprimeret. Diamete
ren på pillerne er ca. 1 cm og længden fra I til 
2 cm. Vandindholdet er omkring 10% af total
vægten, hvilket giver en brændværdi på ca. 
16,7 MJ/kg (3.900 kcal/kg). Pillernes lille stør
relse og ensartethed gør dem særdeles veleg
nede til at håndtere med automatiske trans-

Træpiller, som de bruges i Nr. Nissum.

Pillelageret på pensionisthøjskolen. Udmun
dingen af indblæsningsrøret ses øverst på bille
det til venstre for vandrørene.

portanlæg. Fra Tørrecentralen køres de med 
fodertankvogne til højskolen, hvor de blæses 
gennem et rør, der lige så godt kunne være et 
påfyldningsrør til en olietank. Røret munder 
ud i loftet i højskolens pillelager, der ses på 
billedet.

Pillernes ringe vandindhold bevirker, at 
man ikke får problemer med svampe og der
med nedbrydning af materialet. Pillerne har 
en vægtfylde på omkring 6(X) kg/løs m3, hvil
ket bevirker, at lagerrummet ikke behøver at 
være så stort, som hvis det var flis man skulle 
lagre. Rødgranflis med samme vandindhold, 
og dermed samme brændværdi pr. kg, vejer 
omkring 150 kg/rm.

Fra pillelageret føres pillerne med en snegl 
gennem muren til fyrrummet, der ligger ved 
siden af. Stokeranlægget er byget af Nr. Nis
sum Maskinfabrik, det er bygget specielt til 
fyring med flis og brændselspiller. Anlægget 
kan monteres ind i de fleste almindelige ked
ler, hvorfor merinvesteringen ved at vælge 
brændselspiller frem for olie kun består af 
stokeranlægget og indretning af lager. Til gen
gæld kan man spare oliebrænder og olietank, 
hvis disse skulle skiftes.

På højskolen stod man for at skulle udskifte 
både oliebrænder og kedel, da man valgte 
brændselspillerne. Derfor blev investeringen 
omkring 1 (X).(XX) kr. Kedlen kostede 50.000 
kr. og stokeranlægget 38.(XX) kr. Det resteren
de beløb på ca. 12.(XX) dækker montering 
m.m. Merinvesteringen ved pillefyret i stedet
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for et oliefyr beløber sig til mellem 35.000- 
40.000 kr.

Pillerne koster 800 kr. + moms leveret på 
højskolen. Fra det tidligere olieforbrug på 
60.000 liter gasolie om året kan man regne det 
årlige pilleforbrug ud til 129 tons. Virknings
graden på pillefyret er lige så høj som på et 
godt velfungerende oliefyr, omkring 0,85- 
0,90. Derfor behøver man ikke tage højde for 
virkningsgraden, når de ækvivalente energi
mængder regnes ud. Med en pris på 3,26 kr. 
pr. liter gasolie (oplyst af Shell den 3.6.82) 
bliver den årlige besparelse på brændselsudgif
ten:

60.000 liter gasolie å 3,26 kr./l: 195.600 kr.
129 tons piller å 976 kr./t: 125.904 kr.

Eller sagt på en anden måde, man sparer 1,16 
kr. pr. liter olie, man ikke bruger. Merinveste- 
ringen vil derfor meget hurtigt spares ind. Selv 
om man havde skullet opgive et velfungerende 
oliefyr og købe ny kedel, havde de 100.000 kr. 
været tilbagebetalt i løbet af to år.

Stokeranlægget, hvor pillerne kommer ind fra 
lageret gennem det skrå rør og føres under 
blæseren ind i essetruget i bunden af kedlen.

—

f

Forbrændingskammeret med essetruget i bun
den, hvor pillerne forbrændes. De høje flam
mer kommer fra forbrændingen af gasserne, 
som pillerne udvikler under forbrændingen.

Stokeranlægget fylder noget mere end en 
oliebrænder, men man får ikke mere snavs i 
fyrrummet end ved oliefyring. Efter de første 
3 ugers drift rensede man aske ud fra forbræn
dingskammeret, der er vist på et af billederne, 
for første gang, der var ca. 2 liter. Asken 
indeholdt nogle få slagger, men de lå løst, så 
der var ikke problemer med at få dem ud. 
Normalt vil træpillerne ikke danne slagger som 
halmpiller og kul. At der var nogle få i fyret på 
højskolen skyldes, at flisen til produktionen af 
pillerne var hugget i et skovområde, hvor 
sandindholdet i barken på træerne er særdeles 
højt på grund af fint flyvesand.

Asken var helt lysegrå og forbrændingskam
merets sider og røgkanalerne var næsten helt 
rene, hvilket bekræfter den meget effektive 
forbrænding fyret kan præstere. Pasningen af 
fyret er minimal, den består i at rense aske ud 
omkring essetruget og med en støvsuger at 
fjerne den smule flyveaske, der lægger sig i 
røgkanaleme. Indmadning af piller og regule
ring af forbrændingen i forhold til varmefor
bruget klarer fyrets automatik.

Træpiller er et interessant alternativ til gas
olie i mindre varmeforbrugende enheder, hvor 
kul og fuelolie ikke er aktuelt. På ejendomme, 
hvor man kan fyre med flis som f. eks. landej
endomme, der eventuelt har skov, kan det 
bedst betale sig at bruge flisen direkte. Men i 
villaer, institutioner og mindre virksomheder i 
små byer uden fjernvarme er det værd at se 
nærmere på det nye brændsel.
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Ny afdelingschef

Hidtidige planteskolechef Peter Friis er ud
nævnt til afdelingschef for Hedeselskabets 
skovbrugsafdeling pr. 1. juli. Peter Friis blev 
planteskolechef i januar 82 og blev præsente
ret i Tidsskriftet i marts-nummeret. Vi vil 
vende tilbage og interviewe Peter Friis, når 
han har siddet i sin nye stol en tid.

Havebrugszoologi

Hedeselskabets Tidsskrift har fået tilsendt,,Ha
vebrugszoologi for Have og Landskab“ af 
Jørgen Jørgensen (DSR Forlag, 1982, 300 si
der), som vi har bedt hortonom Ruth Olsen fra 
Hedeselskabets forsøgsvirksomhed om at an
melde:

Bogen koncentrerer sig om den del af fauna
en, som har økonomisk og æstetisk betydning 
for ikke-konsumerbare planter i haver, par
ker, læhegn, planteskoler og væksthuse. Der 
lægges vægt på de dyrearter, som forekommer 
almindeligt i forbindelse med den aktuelle 
vegetation.

Hovedparten af bogen beskæftiger sig med 
skade-dyrs biologi, herunder forhold som livs
løb, formeringsevne og spredningsmulighe
der. Endvidere omtales ernæringsmæssige og 
miljømæssige relationer mellem vegetation og 
dyr, såvel som skadesymptomer på værtsplan
terne. Arter af betydning som populationsre
gulatorer af skadedyr samt arter af betydning 
for omsætning af dødt organisk stof og for 
jordstrukturen omtales.

Afsnittet om plantebeskyttelse er relativt 
kortfattet. Det omtaler skadeformer og

-symptomer, skadebedømmelse og -tærskler, 
lovgivning og sundhedskontrol, samt beskyt
telsesforanstaltninger. Der lægges vægt på den 
principielle baggrund for bekæmpelsen, hvor
imod detaljer ikke er taget med, idet ændrin
ger af midler og metoder sker så hurtigt, at en 
stadig supplering ville være nødvendig.

Til slut findes et afsnit om værtplanter og 
skadesymptomer til identifikation af skade
dyr.

Bogen er først og fremmest udarbejdet som 
grundlag for undervisning i havebrugs-zoologi 
for „Linjen for Have og Landskab11 ved den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, men kan 
udmærket anvendes som håndbog af en videre 
kreds.
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Chr. Lauridsen, 59 år, er uddannet ved 
landbrug i Danmark og USA. Han var 
ansat ved Hedeselskabet som læplant
ningskonsulent fra 1962-67 og blev der
efter af Danida udsendt som husdyr
brugsekspert til Tanzania og deltog i 
Ujamaa-projektet, som tog sigte på at 
samle folk fra spredte bopladser i lands
byer med ca. 1000 indbyggere.

1 1969 blev Chr. Lauridsen knyttet til 
Tanzanias landbrugsministerium og 
medvirkede ved oprettelsen af 17 stats
landbrug. Tre år senere var han i Dan
mark et år og underviste ved et FAO- 
kursus unge fra den 3. verden i moderne 
mælkeproduktion.

Igen rejste han til Tanzania og blev 
medarbejder ved nordisk støttede hus
dyrbrugsforsøg og demonstrationsbrug. 
Fra 1976 har Chr. Lauridsen været leder 
af det arbejde, han skildrer i denne 
artikel. Hans hustru og to døtre har 
tilbragt de mange år i Afrika sammen 
med ham.

Døtrene Marianne og Astrid har taget 
studentereksamen i Tanzania og uddan
ner sig nu i Danmark til henholdsvis 
agronom og husholdningslærerinde. Ef
ter endt uddannelse er det deres hensigt 
at søge tilbage til Afrika og fortsætte i det 
udviklingsarbejde, som de har set deres 
forældre gå foran i.

Udvikling af
Tanzanias
mælkeindustri

Amerikanske landmænd 
skænkede 1000 kvier, og 
Danmark bekostede anlæg af 
ny vej og et græsmarksforsøg

Af regional projektleder 
Chr. Lauridsen, Tanzania

Sidste års officielle optælling af husdyr i Tan
zania viste en hornkvægsbestand på 12 mill, 
stk., af hvilke majoriteten er Tanzania Short
horn Zebu, et lille dyr, der vejer fra 240-280 
kg og kendt for sin karakteristiske fedtpukkel.

I de kvægprojekter, jeg er ansvarlig for, 
blev der i 1969 begyndt et krydsningsprogram 
med Holstein Friesian/Zebu og Ayrshire/ 
Zebu, og derfra er der i perioden 1976-1981 
solgt ca. 1000 krydsningsdyr til co-operative 
landsbyer og nationale projekter, f.eks. real
skoler med landbrugslinjer. De bedste af disse 
dyr har ydet op til 2(XX) kg pr. lactation i anden 
krydsning, og de er særdeles velegnet til lands
bybesætninger, idet en vis resistens mod for
skellige lokalsygdomme er bevaret.

Det er sjældent, vi anbefaler at krydse høje
re end til 75 pct. europæisk blod i landsbybe- 
sætningerne, da kvæget dermed mister dets 
hårdførhed. Kun en mindre procentdel af 
landets kvægbestand findes i den kommerciel
le sektor, og den findes som regel i projekter 
ledet af staten direkte eller i halvstatslige 
projekter.

Kun 0,3 pct. af den totale kvægbestand er 
klassificeret som opkrydset malkekvæg, og 
14.(XX) af disse er stationeret på større gårde, 
dvs. projekter med over 100 malkekøer, og ca. 
5(XX) køer kan ses på Verdensbank-projek
terne. Resten er fordelt på private landbrug i 
egnede områder, som f.eks. Kilimanjaro og 
det sydlige højland.
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Drøvtyggende amerikanske kvier på Kitulo-plateauet.

Udviklingen af 
Tanzanias mælkeindustri
Tanzania har i mange år indset nødvendighe
den af at udvikle mælkeindustrien, hvilket 
blev kraftigt understreget ved undertegnelsen 
af låneaftalen med Verdensbanken i 1975, da 
der blev ydet 37,2 mill. Tanz. Shs. til etable
ring af 17 store landbrug med 350 malkekøer 
plus ungdyr på hvert brug; 1150 kalvekvier 
indgik i låneaftalen og blev indkøbt fra New 
Zealand sammen med 17 sildebensmalkestal
de.

Det samlede projekt blev registreret under 
navnet Tanzania Dairy Farming Company 
Ltd. (DAFCO), men finansmæssigt sorterer 
projektet under Verdensbankens Fase 1 for 
Dairy Development kanaliseret gennem Live
stock Development Authority og Tanzanias 
egen bank for egnsudvikling, til hvilken de 
enkelte projekter yder en årlig rente på 8,5 
pct., begyndende ved projektets start. Hoved- 
stolen er afdragsfri i 4 år med en samlet 
afdragsperiode på 15 år.

Projektet understreger statens bestræbelser 
for udbygning af mælkeindustrien for at elimi
nere den nuværende import af mælkeproduk

ter til en værdi af 80 mill. Tanz. Shs. Det 
svarer stort set til en årlig mælkeproduktion af 
10 mill. kg.

Verdensbankprojektets mål er derfor i den 
første 10-års periode at øge den nuværende 
produktion til 30 mill, kg pr. år. Den nuværen
de kommercielle produktion er kun 3-4 pct. af 
landets totalproduktion svarende til 35 pct. af 
den mejeribehandlede mælk. Det er udtryk 
for, at store mælkemængder fra småbrugere 
sælges direkte fra stalddøren, hvilket skyldes, 
at den frie markedspris er højere end statens 
pris på ca. 3,(X) d.kr.

Kitulo mælkeproduktions-projektet
I det foregående er nævnt strategien som 
helhed for Tanzanias mælkeproduktion. Det 
følgende beskriver et område, der nok må 
anses for et af de bedste for mælkeproduktion 
på det afrikanske kontinent, Kitulo højslet
ten.

Landskabet på Kitulo-højsletten er af usæd
vanlig karakter; et kuperet terræn blandet 
med større flade områder ind imellem, og det 
vil sandsynligvis være korrekt at vurdere 30 
pct. af arealet som kultiverbar med maskiner,
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Resultater af krydsning mellem Holstein Frie
sian og Zebu. Øverst 50% H. og 50% Z. I 
midten 75% H. og 25% Z. Nederst 87% H. og 
13% Z.

10 pct. som stejle kløfter og moseagtige area
ler, og de sidste 60 pct. er bakkede områder 
dækket med kulturgræsser, egnede arealer for 
goldkøer og ungkreaturer.

Der er bogstavelig talt ingen indbyggere i 
området, som ligger over trægrænsen, men 
forsøgsplantninger med fyr og eucalyptus ud
ført af skovvæsenet har vist så lovende resulta
ter, at området kan blive selvforsynende med 
tømmer, hegnspæle og brænde.

Kvægsygdomme
Kitulo højsletten er sygdomsmæssigt helt for
skelligt fra resten af Tanzania, hvilket skyldes 
højden og dermed tempereret klima. Flåt 
(Ticks) f.eks. ses meget sjældent, og Tsetseflu
en findes ikke. Men normale husdyrbrugspro

blemer såsom lungeorm, leverikter og kalve
lungebetændelser er almindelige forkomster. 
Dertil kommer trommesyge på grund af det 
høje proteinindhold i græsmarkerne. Endelig 
er der et helt specielt problem, der kun fore
kommer på højsletten over 2500 meter. Syg
dommen kaldes højfjeldssyge (High Altitude 
Disease), og den kan kun helbredes ved at 
tage dyrene ned til lavere højder.

Hvordan det begyndte på højsletten
Højsletten, der oprindelig kaldtes Elton pla
teauet, lå øde og udyrket i århundreder, indtil 
United Nation Development Program i 1965 
gik ind i området med en plan for fåreavl, der 
løb over 5 år og var projekteret til 40.000 får. 
Men med dårlige uldpriser og uvilje imod 
fårekød blev det kun en middelmådig succes.

Det blev derfor min opgave som rådgiver 
for landbrugsministeriet at foreslå en alterna
tiv produktion, hvilket blev det nuværende 
kvægprojekt, der langsomt startedes i 1969 
som et krydsningsprojekt med Holstein Frie- 
sian/Zebu og Ayrshire/Zebu med følgende 
målsætning:

at blive en stabil leverandør af krydsnings
kvæg til småbrugere og landsbyer, 

at producere nok mælk til at dokumentere 
behovet for et mejeri i området, enten på 
højsletten direkte eller den nærmeste by 
Mbeya,

at give træningsmuligheder for driftsledelse af 
husdyrbrug, og

at demonstrere godt husdyrbrug på højsletten 
samt omegnen med det for øje at involvere 
lokale jordbrugere og landsbyer i kommer
ciel mælkeproduktion og kvægavl.

Arbejdet begyndte før min hjemrejse fra Tan
zania i 1972 med indkøb af 900 lokale Zebu 
kvier samt nogle sortbrogede tyre og ayrshire- 
tyre til krydsningsavl. Desværre stagnerede 
arbejdet, men heldigvis fik jeg chancen for at 
rette det op, da jeg i 1973 blev knyttet til det 
nordiske landbrugsprojekt i byen Mbeya, som 
kun ligger 75 km fra højsletten.

Vi stod derfor i en gunstig forhandlingsposi
tion, da Verdensbanken i 1974 besøgte høj
sletten for at vurdere bankens mulighed for at 
satse på området. Kvægbesætningen havde på
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Håndmalkning

det tidspunkt udviklet sig til 1745 krydsnings
dyr plus 52 Holstein Friesian kvier doneret fra 
USA som første rate af en gave på 1000 kvier.

Verdensbanken godkendte derfor et lån til 
etablering af den første store gård på højslet
ten med plads til 350-400 malkekøer. To år 
senere bevilgedes midler til endnu en gård af 
samme størrelse, og sidste år stillede Tanzania 
selv et beløb til rådighed for yderligere eks
pansion af projektet, og det betyder, at der nu 
er plads til alle de 1000 kvier fra USA.

Projektet har i mellemtiden fået internatio
nal interesse, idet en newzealandsk græs
marksekspert i 3 år var knyttet til projektet og 
demonstrerede, at udbytter helt op til 12.000 
kg tørstof pr. ha er muligt. Proteinindholdet er 
højt. Der er 15-29 pct. råprotein i tørstoffet, 
viser analyser, som er foretaget på Ladelund 
Landbrugsskole.

1000 kvier fra landmænd i USA
Heifer Projekt International, som har skænket 
de 1000 kvier, opererer på den måde, at 
farmere i USA gennem kirkelige organisatio
ner forærer en kviekalv fra en af deres bedste

køer til organisationen, der så opsamler dem 
og beholder dem en periode til veterinær 
observation og vaccinationer. USA’s officielle 
u-landshjælp donerer transporten til Tanza
nia, og modtageren udreder så selv udgifterne 
ved modtagelsen og den videre transport. 
Værdien af hver kvie landet i Tanzania er ca. 
13.000 kr.

Projektet har været en succes. 34 kvier 
ydede over 3000 kg i første lactation, 5 gav 
over 4000 kg i anden lactation, 6 køer passere
de 5000 kg i anden lactation, og 4 køer toppe
de 5000 kg i tredje lactation. Den bedste ko 
gav 5995 kg mælk.

Energikrisen har i år tvunget os til at stoppe 
tilskudsfodring med kraftfoder. Vi har siden 
februar gennemsnitlig malket 500 køer og 
opretholdt en gennemsnitsydelse på 13 kg på 
græs alene. Det er klart, at individuel fodring 
er umulig med så stor en kvægbesætning. Vi 
har derfor delt køerne i 3-4 grupper efter 
ydelse og lader topyderne få det bedste bid, og 
kun køer, der yder over 20 kg pr. dag, kvalifi
cerer sig til tilskudsfoder.

Malkningen foregår dels som håndmalk-
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ning, dels som maskinmalkning. Maskinmalk- 
ningen har indtil nu foregået i sildebensstald. 
Det er vi ikke overbevist om er den rette 
staldtype, idet energikrise og reservedelsman
gel fra tid til anden har henvist os til hånd
malkning. Et almindeligt rørmalkningsanlæg 
vil nok være at anbefale.

Konklusion
Det kan konkluderes, at der på Kitulo højslet
ten kan udvikles en stor og billig mælkepro
duktion. 20.000 ha er allerede stillet til rådig
hed for projektet, af hvilke 12.(XX) ha er 
særdeles velegnet til mælkeproduktion, og de 
resterende 8000 ha, der er bakket terræn, kan 
reserveres for ungkreaturer, goldkøer og stu
de.

Projektet kan ved fuld udvikling fodre 8000 
malkekøer plus ungkvæg. Det vil i realiteten 
sige, at dette projekt alene har kapacitet til at 
producere de 30 mill, kg mælk, som ifølge

Verdensbank-projektet skulle være målet for 
Tanzania som helhed! Dertil kommer, at pro
jektet årligt kan levere 1700 kvier til andre 
nationale projekter og 2200 slagtekøer og 4500 
tyre eller stude vil kunne leveres årligt til det 
nye slagteri i området.

Flere lande har støttet landbruget påKitulo- 
højsletten: Veterinær medicin fra Holland, 
anlæg af en ny vej og et græsmarksforsøg fra 
Danmark, teknisk rådgiver fra New Zealand, 
kvier fra USA, mekaniker fra Japan, og sidst, 
men ikke mindst, et mejeri fra Finland, som er 
en stor hjælp for både Kitulo og andre malke
brug i området, der alle har en rask stigende 
produktion.

I 1973 solgte vi ca. 9000 liter om måneden i 
byen Mbeya. I dag sælger vi det samme om 
dagen. Det har været dejligt at medvirke og 
være vidne til en hurtig ekspanderende mælke
industri.

Over 90 pct. af Tanzanias 17 mill, mennesker arbejder med og lever af landbrug, 
størsteparten kun på eksistensminimum.

Trods denne kendsgerning betragtes landbruget fortsat som republikkens betydeligste 
økonomifaktor og dermed valutaindtjener og skriver sig for 45 pct. af nationalbruttoind
komsten. Den landbrugsmæssige vækst i 1977 var 5,6 pct. sammenlignet med 2,5 pct. årlig i 
hele 10-års perioden 1967-1976.

Kvægbrugssektoren alene tegner sig for 12 pct. af landbrugseksporten i form af 
kødeksport. De andre vigtige landbrugseksportprodukter er kaffe, the, tobak og sisal.

Industrisektoren i Tanzania bidrager kun med 16 pct. til det nationale brutto produkt.
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Hedelandbruget er 
ikke så dårligt
Renterne af Hedebrugets formue bruges især 
som tilskud til indhugning af navne på hedeop
dyrkere i Kongenshus Mindepark. Og fristen 
for tilføjelse af navne udløber med slutningen 
af 1982, oplyste formanden for Hedebrugets 
bestyrelse, amtsviceborgmester A. Chr. An
dersen, Grindsted, ved årsmødet den 23. juli 
på Kongenshus hotel.

Desværre sætter økonomien en grænse for, 
hvor hurtigt de godkendte navne kan indhug
ges.

Lyngpleje i form af afhugning virker ganske 
godt, men spredningen af selvsåede bævreasp 
er ved at være et problem.

Konsulent Th. Th. Hove, Viborg, fremlag- 
de regnskabet, som viste en indtægt på 15.000 
kr., hvoraf 10.000 kr. er brugt til indhugning 
af navne. Hedebrugets bestyrelse har besluttet 
at bevilge yderligere 15.000 kr. til Mindepar
ken.

Borgmester O. Th. Nielsen, Viborg, omtal
te Hedebrugets virksomhed og fremhævede, 
at de forsøg, selskabet havde gennemført, nød 
stor anseelse på Landbohøjskolen.

Han troede ikke, som det er fremgået af en 
TV-udsendelse, at hedelandbruget i større 
omfang igen ville springe i lyng eller blive 
tilplantet med skov.

Det er ikke altid landmænd på de dårligste 
jorder, som er dårligt økonomisk stillet. Of
test er det et spørgsmål om valg af rigtige 
afgrøder, afpasset gødskning og hensigtsmæs
sig fodring. Der må advares mod for kraftig 
jordbehandling med store maskiner, som kan 
ødelægge jordens struktur og dermed nedsæt
te udbyttet.

Når man kører gennem landet, er det ofte 
vanskeligt at se, hvor den ,,gode“ jord ophø
rer, og hvor hedelandbruget begynder.

Hertil supplerede A. Chr. Andersen, at han 
i år på uvandet hedejord ville få et udbytte på 
3,5 tons tørstof/ha af en græsafgrøde. Det var 
hans opfattelse, at det oftest var investering i 
bygninger - sjældent i jord - som bragte 
landmænd i økonomiske vanskeligheder.

Følgende navne er godkendt til indhugning i
Kongenshus Mindepark:

Ribe amt
Constance og Jens Peder Christensen, Dyre- 

by, Henne.
Signe Marie og Mads Peder Johannesen, Hej

bøl, Ølgod.
Rigmor Rohde og Johs. Nielsen, Vester 

Hostrup.

Ringkøbing amt
Ane og Marthinus Larsen, ldum,
Petrine og Laurits Jensen Hedegaard, ldum.

Skanderborg amt
Kirstine og Helles Martinus Søndergaard, 

Vester Harrild, Ejstrup.

Vejle amt
Maren Kirstine og Augustinus Nielsen, Skær

lund, Brande.

Viborg amt
Dorthea og Anders Jacobsen, Resen.
Ellen Marie og Jens Thygesen, Fovlum. 
Laurine og Jens Peter Elkjær, Viborg Vester

mark.
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1 m3 drikkevand 
tappet af hane 
koster mindre 
end 1 I benzin
Vand er et billigt gode, vi skal 
værne om, siger professor, 
dr. H. C. Aslyng, Landbohøj
skolen

Vand indgår i regionale og globale kredsløb, 
hvor det risler, rinder og bølger, stiger op som 
damp og falder ned som nedbør, sagde profes
sor, dr. H. C. Aslyng, Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole, ved Hedeselskabets årsmø
de i et foredrag Vandforsyning, jordbrug og 
samfund, som vi bringer nogle uddrag af. 

Mange nationale, regionale og internationa-

Udtagelse af grundvandsprøve.
W* m «M ■Mmprø

m.f.
er*
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le organisationer beskæftiger sig med vand, 
kvantitativt og kvalitativt. Af jordklodens 
enorme vandmængder er omkring 94 pct. salt, 
2 pct. is, hvoraf en stor del i Grønland, og kun 
4 pct. ferskt vand i søer, vandløb, jordvand og 
grundvand.

Opholdstiden for et vandmolekyle vil i gen
nemsnit være 3000 år i havet og 10 døgn i 
atmosfæren.

Der kan af saltvand fremstilles vand til 
husholdning, industri og jordbrug, men det er 
kostbart. Anvendelse af to vandforsyningssy
stemer - ét med drikkevand og ét med teknisk 
vand - kendes, men det er kompliceret og 
risikoen for sammenkobling og fejlanvendelse 
foreligger. Danmark kan sikre vandforsyning 
ved hensigtsmæssig administration af fersk
vandsmængder.

*

Dræning med lerrør i Danmark begyndte i 
1848 på Gjeddesdal ved Tåstrup. Nu er halv
delen af havebrugs- og landbrugsarealerne 
drænede. Omkring 0,5 mill, ha trænger til om
eller nydræning.

Dræning af våde arealer medfører driftsfor
dele, dybere rodudvikling, bedre vandforsy
ning og en større, bedre og mere stabil plante
produktion. En regions vandfordampning æn
dres som regel ikke ved dræning, men en 
større del af vandet passerer gennem planter
ne og fremmer derved produktionen.

Regnvanding i landbruget begyndte om
kring 1945. Gartneriarealerne og 14 pct. af 
landbrugsarealerne kan vandes. I stigende 
omfang er vandingsudstyret mobilt - drevet af 
vandstrømmen - og indtil godt 100 m3 kan 
fordeles pr. time. Ved dækning af et vandings
behov på 100 mm (1000 m3/ha) kan fordamp
ningen øges med f.eks. 75 mm. De resterende 
25 mm forbliver i den fugtigere jord, der 
vandmættes tidligere.

*

Vi får lidt vand over sydgrænsen fra Vesttysk
land, men det sluses i havet gennem Margre
the kog og det nye fremskudte havdige ved 
Højer. Danmark er således en ferskvands
mæssig suveræn stat. Hverken Danmark og 
heller ikke store nationer har dog været i stand 
til at regulere nedbøren.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at meteoro
logerne har svært ved at forudsige nedbøren.
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Det er mere overraskende, at der er målt 
nedbør i 150 år, men at meteorologerne først 
for et par år siden har meddelt en vindforårsa
get undervurdering på 12-20 pct., og derfor 
forhøjet landets normale årlige nedbør med 
105 mm fra ca. 665 til 770 mm! Dette har 
endog været mærkbart de sidste par år. Lan
dets nedbør er dog reelt øget med 40 mm over 
100 år.

Homogen, tæt og voksende vegetations 
maksimale vandfordampning er selv med stort 
bladareal kun ca. 90 pct. af fordampningen fra 
fri vandoverflade.

Nedbøren er i første halvår mindre end i 
andet halvår. Sammenholdt med afgrøders 
behov for vand er der nedbørunderskud i 
sommermånederne. Dette underskud kan på 
god jord næsten dækkes ved dyb rodudvikling 
og udtørring af jorden og i øvrigt ellers ved 
kunstig vanding.

Vandingsbehovet er størst på sandjord, som 
udgør en væsentlig del i Vestjylland, hvor 
nedbøren er størst og hvor restvandmængden
også efter totalvanding vil være størst.

*

Landbrugets høstudbytte per arealenhed er 
fordoblet siden 1910, men uden øget vandfor
brug, og i hele perioden er der i gennemsnit 
høstet 10-12 afgrødeenheder mere pr. ha på 
Øerne end i Jylland. Det skyldes de mindre 
tørkesikre jorde i Jylland trods større nedbør.

De naturgivne erhvervsforudsætninger er

således meget forskellige, og det er derfor 
ønskeligt, at landets omfattende vandlovgiv
ning giver mulighed for hensigtsmæssig regio
nal amtsadministration.

Bygudbyttet på Statens forsøgsstationer, 
der er ensartet og godt drevet, øges lineært 
med vandforsyningen, indtil der er vand nok. 
Normaludbyttet varierer fra 30 til 50 hkg 
kerne. Det er en forskel på indtil 20 hkg pr. ha 
og overvejende på grund af forskellig jord
kvalitet, rodudvikling og vandforsyning.

Under UNESCO’s internationale hydrolo
giske dekade blev der 1967-1976 som dansk 
projekt gennemført omfattende klimatologi
ske og hydrologiske undersøgelser i afstrøm
ningsområder ved Karup og Stevns. På dette 
grundlag samt mange års studier på Højsko
lens klimastation ved Tåstrup og kendskab til 
afgrøders egenskaber vedrørende bladudvik
ling, fotosyntese, respiration, rodvækst og 
vækstperiode m.v. har vi formuleret edb-mo- 
deller for estimering af vandbalance og plante
produktion ud fra registreret solenergi, tem
peratur og nedbør. Nedbøren varierer mest og 
må måles korrekt for den enkelte lokalitet af 
interesse.

Som eksempel skal for områder Stevns og 
Karup med henholdsvis overvejende ler- og 
sandjord anføres afrundet kerneudbytte af byg 
i hkg pr. ha med angivelse af variationen for 
årene 1968-1976 inklusive.

Jfc
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Stevns Karup

1. Aktuelt høstet 
(statistisk) 45-55 25-35

2. Med optimal beskyttelse 
og ernæring 60-80 40-70

3. Som 2 plus optimal 
vandforsyning 90-tOO 80-100

Med den eksisterende solenergitilgang er 
der således mulighed for at fordoble nuværen
de middelarealudbytte og med størst forøgelse 
på sandjord.

Med optimal ernæring, sundhed og dyrk
ningsforhold kan udbyttet øges med nær 50 
pct. uden vanding. Miljø, produktkvalitet og 
økonomi må naturligvis indgå i undersøgelser 
og overvejelser over produktionsforanstalt
ninger såvel uden som med kunstig vanding.

*

Vandføringen i vandløbene er lille om somme-
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\

ren og især i landets østlige regioner. Væsent
lig markvanding med vandløbsvand ville med
føre omfattende biologiske, æstetiske og re
kreative skader og ulemper. Mulig markvan
ding må derfor baseres på grundvand.

Grundvandsindvinding i øget afstand fra 
vandløb forsinker og udjævner i alle tilfælde 
virkningen på vandløb, men varierende efter 
undergrundsforhold. Ingeniører og hydrolo- 
ger finder det principielt teknisk men ikke 
økonomisk muligt at stabilisere vandløbs 
vandføring over hele året. Der tænkes på 
fremme af grundvandsdannelse og vandind
vinding med mindst vandløbspåvirkning samt 
direkte grundvandslevering til vandløb om 
sommeren.

Vanding i gartneri og mark giver bedre, 
større og mere stabil produktion, og den kan 
også have miljømæssige fordele. Med vanding 
kan planternes ernæring afpasses, så udvask
ning efter en tør sommer af overskud af nitrat 
til vandløb og grundvand undgås.

Det er givet, at interesserne i vand for 
husholdning, erhverv, rekreative formål, fred
ninger for flora og fauna samt for forskning 
ikke overalt kan tilgodeses efter ønske. Når 
spildevand ledes direkte i havet, og da mark
vanding øger fordampningen, vil den årlige 
vandføring i vandløb reduceres tilsvarende.

Der er i udstrakt grad behov for planlæg
ning og for prioritering. Et område forbehol
des f.eks. fuglereservat, et andet effektivt 
landbrug. Der er behov for forskning og ud
dannelse, for kendskab til landets vandres
sourcer og for forud vurdering af konsekven
ser af indgreb. Det vil støtte amternes vand
administration.

Vandforbruget i København er øget fra 100 
1 i 1900 til 300 1 daglig pr. person i 1980. Deraf 
godt halvdelen til husholdning og resten til 
industri. Det private husholdningsforbrug er 
således mere end 1000 1 eller en m3 pr. uge pr. 
person.

Godt drikkevand, forbehandlet, leveret og 
målt ved aftapning samt et væsentligt bidrag til 
spildevandsrensning koster dog i alt kun godt 
5 kr. pr. m3 eller mindre end en liter benzin 
ved tankstation.

Vand er et billigt gode af stor betydning for 
hygiejne og levestandard. Dette gode skal der 
værnes om.
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Af jordprøver 
viser 76 pct. 
kalktrang

Vi forsøger fortsat at påvirke vore politikere 
og organisationsformænd for at få stillet et 
beløb til rådighed for kalkningsarbejdet og 
håber fortsat, at det må lykkes, sagde forman
den for De danske Kalk- og Mergelselskaber, 
gårdejer Jens Vind, Bramming, ved årsmødet 
den 13. juli i Grindsted. Mødet samlede lige 
ved 2(X) deltagere.

Det er en forbavsende indstilling, mange af 
vore politikere har til erhvervslivet og ikke 
mindst til landbruget. Når man ser det stigen
de behov for tilførsel af jordbrugskalk, er det 
beskæmmende, at der ikke stilles midler til 
rådighed for kalkning af jorden, da det er her, 
grundlaget for dansk landbrugs produktion 
begynder.

Mange landmænd udskyder tilførsel af kalk 
et år eller to - en kortsigtet men forståelig 
løsning i en trængt økonomisk situation - men 
uundgåeligt med en produktionsnedgang til 
følge, idet 76 pct. af de udtagne jordprøver 
viser behov for kalktilførsel.

Formanden så gerne et rammebeløb på 30- 
40 mill. kr. til en rimelig rente som en lånemu
lighed med et års afdragsfrihed og derefter
afdrag på lånet over 10 terminer.

*

Konsulent J. K. Øvig, Hedeselskabet, aflagde 
beretning for 1981. Den blev bragt i Hedesel
skabets Tidsskrift nr. 4/1982.

Gårdejer Sigurd Kyvsgaard, Sulsted, fore
lagde regnskabet og foreslog, at der til næste 
årsmøde blev opkrævet et beløb pr. deltager 
for at styrke regnskabet.

Direktør O. K. Helvind, DLG, Aggersund, 
oplyste, at vejret var gunstigt for kalkproduk
tionen, men at transportmulighederne forrin
gedes af, at vognmænd afmelder deres vogne i 
sommertiden.

Gårdejer Agner Laursen, Ejstrupholm, ad
varede mod at trykke transportomkostninger
ne for meget, da det er rart at få kalken leveret

på belejlige tidspunkter. Fjernlagrene for kalk 
har vist sig at være for omkostningskrævende.

Agner Laursen blev nyvalgt til revisor, og 
nyvalgt til bestyrelsen blev gårdejer Niels Tru- 
elsen, Brande.

*

Mødets deltagere blev budt velkommen til 
Grindsted af borgmester J. Brink Pedersen. 
Eftermiddagens ekskursion blev ledet af amts
viceborgmester A. Chr. Andersen.

Det første udflugtsmål var den 35 ha store 
Grindsted Engsø, en rekreativ perle for byen. 
Næste besøg gjaldt Grene Sande, et flyve
sandsområde, der ligger, som naturen har 
skabt det.

Eftermiddagen sluttede i Statens Arbejds- 
hus i Sdr. Omme, som kunne vise mange 
velplejede aktiviteter i forbindelse med land
brug og gartneri. Fængslet har et tilliggende på 
900 ha. Og 125 RDM-malkekøer havde en 
imponerende gennemsnitsydelse på 240 kg 
smørfedt.

Et stort flisfyringsanlæg, som har kostet 3 
mill, kr., var nylig taget i brug. Det ,,mades“ 
med 14 tons flis i døgnet. Hedeselskabets 
teknikere har hjulpet til med projekteringen, 
og anlægget vil få en særskilt omtale i Tids
skriftet.

hk

Amtsviceborgmester A. Chr. Andersen er klar 
til at fortælle om Grindsted Engsø.
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Folkebevægelse 
i Kina for 
at forøge 
skovprocenten 
fra 12,7 til 20
I Kina søger den politiske ledelse at skabe en 
folkebevægelse med det praktiske sigte at øge 
landets skovprocent fra 12,7 til 20.

Forøgelsen betyder, at 670.000 km2 - hvil
ket er mere end arealet af Frankrig og Schweiz 
tilsammen - vil blive dækket af træer i løbet af 
ca. 20 år. På længere sigt er Kinas mål en 
dækningsprocent på 30.

Fældning af skovene gennem århundreder 
havde reduceret Kinas skovdækning til kun 8 
pct. i 1949, da Folkerepublikken blev grund
lagt. I de sidste få årtier har der været en 
stigning på 4,7 pct.

Procenten kunne imidlertid have været stør
re, hvis ikke uovervejede fældninger i 50erne 
og 60eme på grund af ,,først korn politikken'1, 
hvor kæmpestore landområder blev ryddet for 
at dyrke korn-afgrøder, tyndede ud i træerne.

Mange anser fældning af skovene for hoved
årsagen til den værste flodbølge i årtier, som 
sidste år ramte Kinas Sichuan provins ved den 
øvre Yangtze flod.

For at forbedre situationen yderligere har 
folkekongressen, statsmagtens højeste organ, 
bestemt, at alle kinesiske borgere (bortset fra 
fysisk handicappede) over 11 år og mænd 
under 60 og kvinder 55, skal plante 3-5 træer 
hvert år.

For at klare organiseringen af træplant
ningskampagnen blev Nationalkomiteen, der 
skal gøre landet grønt, dannet med afdelinger 
i alle provinser, selvstyrende regioner og am
ter.

Det kæmpemæssige skovplantningsprojekt 
omfatter et 7000 km langt træbælte, der skal 
løbe parallelt med store dele af Den store mur 
gennem 12 provinser og selvstyrende regioner 
fra Xinjiang i vest til Heilongjian i nordøst.

Denne „Grønne mur" skal prøve at stoppe 
Gobi ørkenen fra at krybe sydpå.

Efter planerne skal alle marker i de centra
le, nordlige og nordøstlige egne gennemskæ
res med træbælter, der skal fungere som vind
brydere og medvirke til en klimaforbedring. 
Om hver landsby og langs veje og flodbredder 
skal der plantes træer.

Desuden vil man forsøge at opbygge højt
ydende tømmerbaser i det subtropiske syd og 
områder med olie-bærende planter i bjerg
egnene. Sidstnævnte udgør hovedparten af 
Kinas terræn.

Byområder vil også fremvise markante for
andringer med flere træer, blomster og par
ker.

Beplantningskampagneme i både by- og 
landområder kræver imidlertid tilstrækkelige 
forsyninger af unge planter, som dyrkes over
alt i Kina.

Kina praler med at være blandt dem, der 
har flest forskellige træarter i verden - 7.500.

De forskellige trætyper tilfredsstiller det va
rierede behov. Bønder foretrækker at dyrke 
træer af høj kommerciel værdi, mens fabrikker 
er interesserede i forureningsresistente arter 
fremelsket af kinesiske forskere, som omfatter 
jing, det franske planera, kamfer, granatæble, 
palme og cypres. Endvidere er canadisk pop
pel og lærketræer nyttige som tidlige naturlige 
advarselssystemer for forurening.

Da det er vanskeligt at plante hundreder af 
millioner træer hvert år, især i det ufrugtbare 
nord, og endnu sværere at holde dem i live alle 
sammen, har regeringen besluttet, at træer 
skal tilhøre de individer og enheder, der har 
plantet dem, og således er hver ejer ansvarlig 
for de plantede træers overlevelse.

Træfældning skal godkendes af regeringen 
og tilfældig skovning er strengt forbudt i Kinas 
skovkodeks.

Fordelene ved skovplantning er mange, og 
en vigtig gruppe, der vil nyde godt heraf, er 
Kinas vilde dyr, især truede arter som kæmpe
pandaen og den rødkronede trane, dyr som 
kun findes i Kina.
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P V C - D R / E N R Ø R  - altid på lager

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

union Betonvarefabrik A/S 
Vojens {04} 5413 30

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-M og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fais
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. KjæruH oriv. (04) 85 12 44

HEDETRÆ

Jiaii
mugger

• DANSK FLISHUGGER 
•STOR KAPACITET
• MANØVREDYGTIG
• GODKENDT AF 
FABRIKSTILSYNET

• LET BETJENING 
r • ROBUST

2 TYPER

S 07.343111

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G

fe

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.



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

ALM.
BRAND
AF 1792

TEGNER AL 
FORSIKRING

VI LØSER ALLE
AFVANDINGS
PROBLEMER
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 pa og opførelse af nyanlæg 
overalt med ydelser fra 10 l/sek til 
5000 l/sek.

IVKXE6ÅRD A/S
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 9813 16

Hovedkontor:
Lyngby Hovedgade 4 

2800 Lyngby 
Tlf. (02) 87 33 22

A L T  I  BETON OG PVC til kloak og dræn lagerføres
Specielle emner efter opgave. Alt i betonvarer efter D. S. 400

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

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.

9Q*BU Skovredskaber 
- bare bedre...

K,

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

(ga~Bb,

Skov- og 
JOBUAps sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 772604



wavin -danske rørtil danske landmænd
O-

wavin dræning 
belaster

■ Wavin drænrør er 
danskproducerede og 
fuldt tilskudsberettigede.
■ Wavin drænror leveres 
i dimensionerne 50- 
180 mm med forskel
lige filtertyper til 
alle jordbundsfor 
hold.

■ Wavin drænror kan 
nedlægges maskinelt i 
længder op til 250 m.

41 ^

41

V

r m

wavin
^____________________________ s

Nord i sk  Wav in  A /S ,  Wav inve j  1  
8450  Hamme l  T l f  06 -962000



- så er det drænetid
Vi er leveringsdygtige 
i røde drænrør DS 403 
6,5 - 8 - 10 - 12,5 - 15 cm 
på engangspaller

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 43 19 43

FYNS il
TEGL

København: 01-70 8090 
bTRUER<; Århus: 06-131611

Odense: 09-158030

porosif
__beton-filterrør

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

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

KAPITALPENSION
i Handelsbanken

.en betryggende tanke

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

tv y M
llti'lls:-'mi :

A
PLOVE GRUBBERE 
STENOPTRÆKKERE

0
DANSKE

KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

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



PINDSTRUP
haveprogram

- Her er AUE produkterne som 
anvendes i MAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

C ^

ni

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

Galten 
Teglværk ♦

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon06-943029

Dansk Skovkontor ÅU

I / TopSøkS lir. 77 uden snor
Y  =  25% mindre tidsforbrug

|
1 Desuden haves:

Postbox 1
4700 NÆSTVED PRADINES - WOLF - LØWE -
Telf. (03) 80 01 10 VÆGTE - GARN - ALU-STÆNGER



Postbesørget avis

Hedeselskabets
Handelskontor

varetager følgende opgaver:

Handel med:

Råtræ
Juletræer og pyntegrønt
Sikkerhedsbeklædning og 
værktøj til skovarbejde
Kemikalier

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

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




