
15. OKTOBER 1978 - NR. 7
OI

ri

DET DANSKE 
HEDESELSKAB



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

3*1 m
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#
SELSK (ABET

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE 1/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.

DRÆNROR
6,5 - 8 - 10 - 12 cm m.v.
DS 403 - Styrke - Mål - Form

TEGLMURSTEN
i alle farver og overflader.

LECA MURBLOKKE
11, 15, 19, 23 og 29 cm

LECA FUNDAMENTSBLOKKE
29 og 33 cm

DEFTATEGL#/s
Park Alle 15 . 8000 Aarhus C 

Tlf. (06) 12 06 44

Dansk Plantage- 
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

0,75 kr. pr. ha ____  1050 kr.
1,00 kr. pr. ha .... 1400 kr.
1.50 kr. pr. ha_____2100 kr.
3,00 kr. pr. ha .... 4200 kr.
4.50 kr. pr. ha .... 6300 kr.

Vedtægter og indmeldelsesblan- 
ketter ved henvendelse* til

FORENINGENS KONTOR 
1 VIBORG

Telefon (06) 62 61 11

Diana
Skovtjære
Beskyt planterne 
mod vildt og mus
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver

v. skovrider Tage Hansen 

4840 Nr. Alslev 

tlf. (03) 83 44 96

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt:
JYSTRUP

Telf. Ortved 03628 - 300



& Vil De 
vide mere 

om 
Enkamaf

- et alsidigt og miljøvenligt materiale i landskabsplejen. Enkamat er en 
måtte at vejrbestandig nylon, hvor trådene anbragt i løkkeform og sam
mensvejset i alle berøringspunkter danner en voluminøs tredimentional 
måtte, som kan tyldes op med jord, sand, grus ell. lign hvor plante
rødder trænger igennem.
Enkamat har i praksis vist sig velegnet på f.eks. følgende områder:

sikring af vandløb og bredder
Enkamat’s vigtigste funktioner:
• Stabilisering af løse og/eller kornede materialer som 

sand m. v.
• Beskyttelse mod vanderosion og mekaniske beskadi

gelser
• Gunstige betingelser for en sund udvikling af planter

ne, fordi overfladen er stabiliseret
• Udlægning der falder godt sammen med naturen
• Forarbejdning hele året rundt uafhængigt af vejret
• Kan erstatte uæstetiske materialer

Har De et problem - så yder vi GRATIS råd
givende konsulentvirksomhed.
Ring til os og få yderligere oplysninger og 
materiale tilsendt.

FRØ-og SAATEKNIK
TLF. 09-2178 08 BOX 37 • 5700 SVENDBORG

A/S Grindsted
Imprægnerings-
anstalt

er køber af nåletræ 
til master i alle 
størrelser fra 
7,7 m, 16 cm top.

Kontant
afregning

7200 Grindsted 

telf. (05) 32 08 55

Tegn abonnement pé 
Hedeselskabets Tidsskrift

A/s DANSK FRØHANDEL

TRIFOLIUM - SILO
TAASTRUP (02) 99 00 11 . RANDERS (06) 44 72 11

Dansk Skovkontor Als
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

ALT MOD VILDTSKADER
Postbox 1 _ . , , . Telefon

4700 NÆSTVED Forlang venligst katalog (03) 80 01 10
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
handel med pyntegrønt



Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

ANDELSBANKEN

L.HAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 -8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 12 7155

RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

A/S SKOVBANKGAARDS TEGLVÆRK
7160 Tørring . Tlf. (05) 80 10 38 og (05) 80 17 22

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

HAFNIA
HAANDIHAAND
-helsikring ihverdagen

Tegn abonnement på Hedeselskabets Tidsskrift

Ny og bedre skovsav
J0BULP4/LP40
5,9 kg koncentreret ydelse, 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav I sin klasse 
(48 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som må kræves 
af en virkelig skovhuggersav. 
Prøv JOBU LP4/LP40 
hos os!

Alt i skovredskaber fra
© JOBU

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

k
Import - En gros - Salg - Service

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr
V/ Steen Andersen - Holmevej 9 - 7361 Ejstrupholm - Tlf. 05 772604



Skovens
foretrukne gødning

NPK 23-3-7
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Ifølge forsøgene anbefales NPK 23-3-7 
med magnesium og kobber 

til skovgødskning. 
Typens næringsstofindhold gør den 

specielt egnet til brug i såvel 
$ pyntegrøntbevoksninger som til 

nåletræsarealer for større 
vedproduktion. 

Tal med Deres forhandler om 
levering af pril let NPK 23-3-7 med 

Mg, Cu og B.

Ms Norsk Hydro
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Stiklinge-produktion
Repræsentantvalget
Kontingentforhøjelse
Sortesø
Elmesyge

Første stiklinger 
priklet ud på

Plantageforsikring 
Hedebondens dagbog 
Roddeformering 
Vålse Vig 
Dødsfald
Tilskud til irsk grund
forbedring 
Nyt om navne 
Forstlige erindringer

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer.

Medlemsbidraget er 
årligt mindst 20 kr. 
eller én gang for alle 
mindst 200 kr.

Signerede artikler i 
Hedeselskabets Tidsskrift 
udtrykker ikke nødven
digvis selskabets syns
punkter.
Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.
Tidsskrift-redaktion 
og annonce-ekspedition:
Hedeselskabet,
Postbox 110, 8800 Viborg 
Telefon (08) 62 61 11.

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
Ulla kom langvejs fra og 
fuld af forventning til 
tyttebærområderne i 
Kongenshus Mindepark. 
Bær var der mange af, 
men havde hun ventet 
3 uger, havde hun og 
mange med hende fåel 
mere modne bær med 
hjem.

Hedeselskabets
skovfrøcentral
For nylig var der åbent hus på Hedeselskabets Skovfrø
central i Nr. Borup nord for Viborg, hvor skovrider K. 
Brandt havde inviteret egnens beboere, så de kunne danne 
sig et indtryk af det arbejde, der udføres inden for ram
merne af Plantagen C. E. Flensborg.

Det, som påkaldte den største opmærksomhed, var for
ædlingen af nåletræ i forskellige faser som kunstig bestøv
ning og podning. Også den nyeste aktivitet, stiklingeforme
ring, blev omfattet med stor interesse. Den blev mulig, ef
ter at Skovfrøcentralen i fjor modtog et beløb fra Tuborg- 
fondet til opførelse af et tågeformerings-væksthus, hvor 
luftfugtigheden kan holdes mellem 80 og 100 pct.

Stiklinge, 6-10 cm lange, blev klippet og plantet i for
året, og omkring 30.000 rødgran og sitkagran har i det for
løbne halve år slået rod i væksthuset i Nr. Borup. De er nu 
priklet ud i planteskolen, og efter 3 år her er de klar til 
udplantning i skoven.

Stiklingeformering repræsenterer i sig selv ikke nogen 
forædling, men er en praktisk måde at formere særligt ud
valgte træer på, og finder skovtræforædlerne et fremra
gende træ, kan der laves et næsten ubegrænset antal stik
linger af det, planter, som alle har de samme arvelige egen
skaber. Hos planter, som er drevet frem ved frøformering, 
kan der opstå nogen variation, ved at han- og hunplantens 
arvelige egenskaber blandes.

Stiklingers værdi for skovbruget ligger i, at der kan fore
tages en skarpere udvælgelse af plantematerialet, ensartet
heden bliver mere udtalt, og år med dårlig frøsætning kan 
lettere overvindes.

Da stiklinge-produktion i sig selv ikke er nogen foræd
ling, skal den, som tilfældet er i Nr. Borup, knyttes til et 
forædlingsprogram, hvor krydsning af udvalgte træindivr 
der kan lede frem til stadig bedre typer.



HEDESELSKABETS
REPRÆSENTANTVALG
Efter at fristen for indsendelse af stemmesedler til Hedeselskabets repræsentantvalg var 
udløbet, åbnede og gennemgik den af repræsentantskabet nedsatte valgbestyrelse den 
5. oktober de indkomne stemmesedler. Følgende er herefter erklæret for valgt:

Nordjyllands amt:
Gårdejer Folmer Jensen, Ågård, Hjallerup.
Proprietær O, U. Jepsen, Eskjær, Tolne.
Gårdejer N. J. Skytte Lauridsen, Smidie, Bælum.
Gårdejer Niels Olesen, Saltum.

Viborg amt:
Konsulent, gårdejer L. Bønding, Overlund, Viborg.
Godsejer Herluf Schiitte, Eskjær, Roslev.
Husmand Harry Søgaard, Sjørring, Hobro.
Gårdejer Erik Vendelboe, Bubbel, Hurup Thy.

Aarhus amt:
Proprietær E. Bach Andreasen, Ebbestrupgård, Hadsten.
Husmand Hans Larsen-Ledet, Asferg, Fårup.
Kammerherre, hofjægermester Chr. Mourier-Petersen, Rugaard, Ebeltoft. 
Godsejer Jørgen A. Pontoppidan, Constantinsborg, Viby J.

Vejle amt:
Gårdejer Sigfred Buhl, Veiling, Fredericia.
Skovrider F. Friis-Hansen, Ørskov, Gedved.
Gårdejer Henning Ørnsholt Jensen, Vesterlund, Give.
Statsskovrider Steffen Jørgensen, Gøddinggård, Randbøl.

Ringkøbing amt:
Gårdejer Helge Berthelsen, Ørbæk, Tarm.
Godsejer P. Skak Olufsen, Quistrup, Struer.
Gårdejer Knud Raunkjær, Lyhne, Tarm.
Gårdejer Verner Sørensen, Grarup, Brande.

Medlemskontingentet forhøjes
Ved årsmødet den 15. juni i Vejle vedtog repræsentantskabet for Det danske 
Hedeselskab at forhøje medlemskontingentet til selskabet fra 20 kr. til 30 kr. 
årligt fra 1. januar 1979.

Kontingentet for livsvarigt medlemsskab stiger fra 200 kr. til 300 kr.
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Ribe amt:
Borgmester, gdr. Anders Chr. Andersen, Morsbøl, Grindsted. 
Forsøgsleder Johs. Meincke, Lundgård Forsøgsstation, Vejen. 
Gårdejer Erik Rosenstand, Sdr. Fårup, Ribe.
Gårdejer Holger Vesterager, Grindsted.
Sønderjyllands amt:
Gårdejer Anders D. Hørliick, Skodborg, Vejen.
Forstander Filt Jensen, Gråsten Landbrugsskole, Gråsten. 
Amtsborgmester Erik Jessen, Åbenrå.
Husmand Peter Petersen, Ellum, Løgumkloster.
Fyns amt:
Amtsborgmester J. P. Fisker, Tved, Svendborg.
Husmand Jørgen Isaksen, Glamsbjerg.
Gårdejer Gunnar Pedersen, Hygind Vestergård, Ejby.
Proprietær H. C. Pedersen, Siøgård, Rudkøbing.
Storstrøms amt:
Gårdejer Dan Hansen, Harpelunde.
Gårdejer Johs. Hansen, Tårnholm, Eskildstrup.
Gårdejer Poul Erik Hansen, Løvelændegård, Lundby S.
Gårdejer Vagn Hansen, Gelsted, Herlufmagle.
Vestsjællands amt:
Hofjægermester, godsejer, skovrider Iacob Estrup, Kongsdal, Mørkøv. 
Gårdejer Erik Skovgård Kristensen, Skellingsted, Mørkøv.
Gårdejer Helge Larsen, Tjebberupgård, Holbæk.
Gårdejer Ejner Nielsen, Stengården, Højby S.
Roskilde amt:
Borgmester Jørgen P. Jørgensen, Køge.
Forpagter Svend Jørgensen, Bispegården, Lejre.
Frederiksborg amt:
Gårdejer Bent Christoffersen, St. Lyngby, Skævinge.
Parcellist Ib Rasmussen, Krogen, Skævinge.
Københavns amt - København og Frederiksberg kommuner:
Landsretssagfører Jacob Hald, Nikolaj gade 22, København K.
Direktør A. W. Nielsen, GI. Carlsbergvej 16, København Valby.
Bornholms amt:
Landbrugsminister N. A. Kofoed, Knarregård, Neksø.

Forhandling om 
forpagtningen 
af Studsgård
Hedeselskabets bestyrelse har givet tilslut
ning til, at selskabet indleder forhandling 
med Landbrugsministeriet om forpagtning

af Studsgaard forsøgsstation ved Herning 
for en periode af 40 år fra 1. april 1979.

Studsgaard har et tilliggende på 45 ha 
agerjord, og det er Hedeselskabets hensigt 
at anlægge planteskoledrift på gården, hvil
ket indebærer, at der skal opføres vækst
huse, kølehus og pakhus i tilknytning til de 
bestående bygninger samt etableres anlæg 
til markvanding.
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Sortesø ved 
Skanderborg 
gøres mere 
attraktiv
Naturområdet skal bevares, 
selv om vandløb ændres, 
naturstier anlægges og væksten 
af rør og træer styres

Sortesø hedder et område med sø, rør
sump og kratdannelser i Skanderborgs 
vestlige udkant, hvor kommunen har be
sluttet at gøre en indsats for at tilføre 
søen og dens omgivelser nye landskabe

lige og rekreative værdier for at afbøde 
en del af den skade, som mange års ud
ledning af spildevand har medført.

En arbejdsgruppe på otte nedsat af 
byrådet har taget sig af sagen og udar
bejdet en rapport. Gruppen bestod af by
rådsmedlemmerne Aage Madsen og 
Viggo Weiss-Pedersen, stadsingeniør H. 
Bering Pedersen, afdelingsingeniørerne 
Børge Rasmussen og H. Kjær-Petersen, 
landskabsarkitekt Hans Jørgen Nielsen, 
lektor Hans Mathiesen, Århus, og di
striktschef V. Dissing, Hedeselskabet i 
Århus.

Af gamle målebordsblade fremgår det, 
at Sortesø for 100 år siden havde et 
åbent vandareal på 32 ha, hvoraf nu kun 
6 ha er tilbage. Resten af søen er tilgroet 
med rørsump og kratdannelser, hvor der 
er målt tørve- og dyndlag på indtil 13 
meters dybde. Det topografiske opland 
udgør ca. 300 ha.

...

Øverst Sortesø med sumpomgivelser, til venstre nogle af institutionen Sølunds bygninger 
og i forgrunden et lille udsnit af Skanderborg.
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Udsigt over Sortesø. (Foto ved Hans Jørgen Nielsen.)

Arbejdsgruppen er nået til den kon
klusion, at hele Sortesø-området er et 
naturområde under stadig ændring og 
udvikling, en proces, som foregår, hvad 
enten der foretages indgreb i området, 
eller det lades helt urørt.

En opretholdelse af helt uændrede til
stande er således ikke mulig og næppe 
heller ønskelig, lige så lidt som en uhæm
met udvikling og tilgroning af området 
vil være det. Så selv om søområdets ka
rakter af fri natur skal opretholdes, må 
det fastslås, at en vis styring af udviklin
gen vil være nødvendig.

Forudsætningen for, at de forbedrin
ger af området, som arbejdsgruppen me
ner skal opnås, er bl. a. en forlægning af 
Egholmsbækken fra ca. midt i søen til 
rørskoven i søens vestside. På den op
gravede fyld kan anlægges en natursti, 
som vil få et meget varieret forløb. Ved 
ændring af bækkens løb kan oversvøm
melse af skovarealer i vinterhalvåret be
grænses. Udvidelse og afvanding af en 
sportsplads indgår også i overvejelserne.

Sejlads på sø og i kanaler bør undgås 
til fordel for fuglelivet og for at bibe

holde målsætningen om naturområde.

Arbejdsgruppen har gjort en bemær
kelsesværdig indsats for stianlæg i sit for
slag. Der nævnes i alt 10 med en samlet 
længde på 4,5 km, og de er inddelt i ho
vedstier, naturstier og sumpstier. Især de 
sidste forekommer spændende, da de 
skal betrædes i gummistøvler og for at 
kunne forceres udlægges granris-for- 
stærkninger i „sporene".

Den eksisterende „rekreative" skov 
omkring Sortesø skal bevares. Dog bør 
elle- og pilekrat holdes i ave og i et vist 
omfang erstattes af mere værdifulde be
voksninger, f. eks. birk. Høst af tagrør 
om vinteren skal fortsætte, og om som
meren skal der i rørbevoksningen være 
spændende lysninger og udsigtslinjer 
samt udsigtspunkter hævet over det om
givende terræn.

Udgifterne ved ændringerne i Sortesø
området anslås til 650.000 kr., forudsat 
at arbejdet udføres med fornøden maski
nel og velkvalificeret arbejdskraft. Men 
det påpeges, at en stor del af ændrin
gerne i givet fald vil kunne udføres som 
beskæftigelsesarbejde. hk
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Det 2. tilfælde 
af elmesygen 
er konstateret 
i Danmark
Begrundet mistanke om angreb 
af elmesyge bør anmeldes 
til Statens Plantetilsyn

Af afdelingsleder, dr. agro.
A. Yde-Andersen,
Statens forstlige Forsøgsvæsen

Elmesygen er kommet til Danmark; nog
le gamle elmetræer i Munkeboparken i 
Odense er i sommer blevet ramt af syg
dommen. Én gang tidligere er sygdom

men fundet i Danmark; det var i 1955 i 
en elmeallé i Holte ved København, og 
her lykkedes det at standse sygdommens 
udbredelse ved fældning og destruktion 
af de angrebne træer. I Odense er de 
syge træer også blevet fældet og tilintet- 
gjort, og der er således håb om, at syg
dommen også i dette tilfælde er blevet 
standset i opløbet.

Elmesygen hærger i hele Europa med 
undtagelse af Skandinavien og forekom
mer så nær Danmark som i Holsten. 
Hvorledes sygdommen kom til Danmark 
i det første tilfælde vides ikke, og hvor
fra sygdommen dukkede op i Odense sø
ges klarlagt i øjeblikket.

I denne forbindelse skal der erindres 
om, at ifølge landbrugsministeriets be
kendtgørelse nr. 302 af 6. august 1968 
er det forbudt at indføre uafbarket elme
træ og elmeplanter herunder også stik
linger for herved at undgå indslæbning 
af sygdommen.

*

S

#

Figur 1. Tværsnit af elmegren med elme
syge med brunsorte pletter i de inficerede 
årringe.

Elmesygen angriber kun elmearter samt 
nogle nærtstående arter, som ikke findes 
her i landet. De angrebne træer går som
me tider ud i løbet af et år, men under
tiden kan der gå flere år mellem de før
ste sygdomstegn og træernes død.

Sygdommen viser sig hen på forsom
meren derved, at bladene på et større el
ler mindre antal grene i den øvre del af 
kronen bliver gule, derefter brune og 
sammenkrøllede. Senere visner kvistene, 
og skudspidserne krøller sammen, men 
de visne blade bliver siddende i nogen 
tid. Et sikkert kendetegn på sygdommen 
er forekomsten af en mørktfarvet ring i 
vårveddet i den yderste årring, der kan 
ses ved overskæring af angrebne kviste,
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grene og undertiden også stammer. Mis
farvningen af vårveddet i den yderste år
ring kan også ses, når barken fjernes af 
angrebne grene og kviste.

Det er en mikrosvamp, Ceratocystis 
ulmi der er skyld i sygdommen, og den 
spredes i hovedsagen kun ved hjælp af 
elmebarkbiller. Én art, Scolytus laevis, er 
ret almindelig her i landet, og forudsæt
ningen for sygdommens spredning er så
ledes til stede.

De voksne biller flyver fra maj til ok
tober og ernærer sig ved gnav på barken 
af unge elmeskud. Hunner gnaver gange 
og lægger æg i barken på elmegrene og 
stammer, der er svækkede på en eller an
den måde. Larverne gnaver sekundære 
gange, forpupper sig, og efter forvand
lingen gnaver de fuldt udviklede biller 
sig ud og flyver bort, nogle allerede sam
me sommer andre næste forår.

Hvis træerne, hvori billerne har ud
viklet sig, er angrebne af elmesyge, vil 
svampen danne sporer i larvegangene, og 
ved udflyvningen vil sporerne klæbe til 
de voksne biller. Billerne kan nu flyve 
hen til sunde elmetræer, undertiden flere 
kilometer, hvor de gnaver årsskuddenes 
bark - særlig i grenvinklerne, og sårene 
kan blive inficeret ved hjælp af de med
slæbte sporer.

Svampens mycelium breder sig deref
ter i vårveddet og udskiller et giftstof, 
der dels får bladene til at visne dels for
årsager tilstopning af vedkarrene, hvor
ved vandtransporten hæmmes.

*

Der er ofret millioner af kroner på syg
dommens udforskning i Storbritannien, 
Holland, Canada og De forenede Stater, 
og det er altså lykkedes at få rede på in
fektions- og sygdomsforløb, men der er

ikke fundet nogen bekæmpelsesmetode, 
når det drejer sig om udbredte angreb. 
Kun, når det gælder få og isolerede ud
brud, er der en rimelig chance for ved 
hurtig indsats med fældning og destruk
tion af de angrebne træer at standse syg
dommens videre udbredelse.

Alle elmearter kan rammes af sygdom
men, men det ser ud til, at den i Dan
mark almindeligst forekommende art, 
den storbladede elm (JJlmus glabra) kla
rer sig bedst. Arten forekommer natur
ligt her i landet og har igennem lange ti
der været anvendt i læhegn og i læplant-
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Figur 2. Elmegren med elmesyge, hvor bar
ken er fjernet, således at den brune mis
farvning af vårveddet i yderste årring bliver 
synlig.
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ninger om gårde og huse, medens de an
dre elmearter mest er blevet plantet i 
parker og i byer.

Det er da også de storbladede elm, 
som Hedeselskabets Centralplanteskole 
producerer tusindvis af planter af hvert 
år til udplantning i de ny læhegn, der er
statter de gamle, nu udlevede nåletræ
hegn.

I de nu så almindelige 3-rækkede løv- 
trælæhegn anvendes der normalt kun el
meplanter i en række, og bl. a. af hensyn 
til eventuelle angreb af elmesyge udgør 
elmeplanterne maksimalt 25 pct, af det 
totale plantetal i rækken. Det vil således 
næppe være nogen katastrofe, hvis elme
sygen kom, dels ville vel en del af el
mene overleve, fordi det er den storbla
dede elm, der er plantet, dels fordi træer 
af andre arter snart ville fylde hullerne 
efter de døde elmetræer.

Ved plejen af de løvtræhegn, hvori der

findes elmetræer i blanding med andre 
løvtræarter, må det forsigtigvis ikke 
overses, at elmen er en truet træart. 
D.v.s. at elmene så vidt muligt bør fjer
nes ved de nødvendige tyndinger i heg
nene, således at læhegnenes fremtid i vi
dest mulige omfang bygger på andre træ
arter.

Midt i forskrækkelsen over elmesygens 
opdukken i Danmark må det dog ikke 
glemmes, at ikke alle skrantende elme
træer er angrebne af elmesyge; elmen 
kan have andre og mindre farlige syg
domme, der kan minde om elmesyge.

Det skal også huskes, at så længe der 
kun er tale om få og isolerede udbrud af 
sygdommen, er chancerne for at forhin
dre dens spredning endnu ret gode. I 
egen interesse bør man derfor anmelde 
ethvert fund eller begrundet mistanke om 
angreb af elmesyge til Statens Plantetil
syn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup.

Få og små 
brandskader

Der er i årets løb udmeldt 2977 ha plan
tageareal, for en væsentlig del kommune
plantager, der er overgået til Kommunernes 
gensidige Forsikringsselskab, og indmeldt 
714 ha, hvorefter det forsikrede areal i dag 
udgør 78.103 ha, sagde direktør Søren Gro
sen, Viborg, ved Dansk Plantageforsikrings
forenings årsmøde den 29. september på 
Kongenshus hotel.

Præmieindtægten, der i det forløbne år 
var 187.000 kr., er i fortsat stigning, idet 
forsikringerne flyttes til højere klasser med 
større erstatningsbeløb.

I årenes løb er der anmeldt brandlidte 
arealer på i alt 2278 ha, og der er udbetalt 
godt 1 mill. kr. i erstatning.
„Aftalen mellem Dansk Skovforening og 
Miljøministeriet om en erstatningsordning

for brand- og hærværksskader forårsaget af 
almenhedens færdsel og ophold i private 
skove" er endnu ikke blevet endelig god
kendt i miljøministeriet.

Foreningen har i de 2 sidste år kun haft 
små skader - i alt kun ca. 2 ha - der iøv- 
rigt ikke falder ind under begrebet publi
kumsskader.

Kasserer P. Ditlev Petersen, Viborg, 
fremlagde årsregnskabet, som er gengivet 
andet sted i Tidsskriftet.

Kammerherre, hofjægermester Chr. Mou- 
rier-Petersen, Rugaard, genvalgtes til besty
relsen og skovejer J. Kieldsen, Trend, til 
formand for repræsentantskabet. Af hel
bredsmæssige grunde frabad bankdirektør 
C. F. Christiansen, Brørup, sig hvervet som 
kritisk revisor, og i stedet valgtes proprie
tær Bertel Overgaard, Outrup på Mors. 
Som suppleant for kritisk revisor valgtes 
proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, Tolne. - 
Repræsentantskabsmødet 1979 holdes på 
Mors.
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Gammel hedebonde 

får mæle ved udgivelse 

af hans dagbog 1809-91

To af hans efterkommere med 
slægtsnavnet Hede skabte 
sig en position i forsikrings
branchen, så deres selskab blev
kaldt Hedeselskabet

En hedebondes optegnelser. Christen Hede 
1809-1891.
Ved Tage Kaarsted.
Poul Kristensens forlag, Herning.
170 sider ill., 60 kr.

Ane Henriette og Christen Jakobsen Hede, 
Hauge, står der på Vinderslev-sognestenen 
i Kongenhus Mindepark. Navnene er for år 
tilbage indhugget for at hædre et hedeop
dyrkende ægtepar, som i årene mellem 1809 
og 1891 levede i hedeegnene sydvest for 
Kjellerup.

I sommer har deres navne igen kunnet ses 
- på tryk, og i en bog, som har henvendt sig 
til publikum fra boghandlerens vinduer. År
sagen er denne gang ikke hedeopdyrkning, 
men Chr. Hedes litterære virksomhed, dag
bogsoptegnelser, som hans tipoldebarn, pro
fessor Tage Kaarsted, Odense, har ordnet 
og udgivet i en smuk bog.

Jyske forfattere har omfattende skildret 
hedebøndernes liv i det nævnte tidsrum. 
Chr. Hede mødte som vogterdreng en af 
dem med bøsse over armen, St. St. Blicher. 
Men få af den brede almue formåede at 
efterlade sig noget skriftligt. Derfor griber 
man en bog som denne, når bonden Chr. 
Hede pludselig henvender sig til os med sit 
tipoldebarn som medium.

Naturligvis er Hedes kamp for det dag
lige udkomme, som han klarede bedre end 
de fleste, flittigt omtalt. Men meget udfør
ligt fremstår også optegnelser om eget hel
bred, kristelige betragtninger, politiske kom
mentarer, gødningsværdien af de daglige 15 
potter urin fra en ko og midler mod gigt.

Fra foråret 1836 beretter han om et ar
bejde, som især mange af vore læsere kan 
nikke genkendende til: „I foråret lod jeg en 
3 eller 4 skp. land indhegne på den søndre 
bakke, som jeg bestemte til plantage, og i 
efteråret fik jeg 2500 eller så omtrent af 2- 
årige granplanter hos forstmand Bang; 500 
blev straks udplantede i huller, de øvrige 
blev udplantet i bede, hvor de skal stå et 
par år og blive større.“ Året efter køber 
Hede endnu 1000 granplanter i Stendals- 
gaard og planter ud. På samme tid fandt 
han mergel på sin mark og kørte 575 læs 
ud i løbet af 2 år.

Ligesom den gamle Hede ville have glæ
det sig over sit politisk kyndige tipoldebarn, 
professoren fra Odense, ville han også nik
ke anerkendende til et par andre, som til
med fører Hede-navnet videre.

Det drejer sig om den gamle Hedes søn
nesøn, overretssagfører Chr. Hede, og hans 
oldebarn, numismatikeren, overretssagfører 
Holger Hede, der fra 1896 til for få år si
den styrede forsikringsselskabet Hånd i 
Hånd med så fast hånd, at det mand og 
mand imellem blev kaldt Hedeselskabet.

hk

Hedeselskabet 
planter hjelme
På strandarealer nord for Hofmansgave på 
Nordfyn medvirker Hedeselskabets Læ
plantningsarbejder ved klitdæmpning, idet 
unge arbejdsløse under Fyns amtskommune 
her planter 100.000 hjelme under ledelse af 
læplantningskonsulent Thorkild Dissing.

Linder samme projekt udføres der arbej
de for Ornitologisk Forening ved Trygge- 
lev Nor på Sydlangeland, hvor der graves 
kanaler for at sikre vandstanden i 3 søer, 
som er stærkt søgt af fugle.
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Skovtræernes 
stormfasthed 
svækkes ved 
deformation 
af rodsystemet
En undersøgelse af de lang
sigtede virkninger af rod
deformationer er påkrævet

Af forstkandidat Søren Grene, 
Hedeselskabet

Siden 1960 har man i en række 
store skovlande i stigende grad an
vendt dækrodsplanter (container
planter) i stedet for de traditionelle 
barrodsplanter. Som følge af denne 
udvikling har man i de seneste år 
viet røddernes udvikling hos de 
mange nye plantetyper stor op
mærksomhed. Senest blev emnet 
grundigt behandlet på et 4-dages 
symposium med international del
tagelse i maj 1978 i Victoria, ved 
Canadas Stillehavskyst. Med bag
grund i denne kongres, samt tidli
gere offentliggjort eksamensarbejde, 
belyser Søren Grene problematik
ken omkring roddeformationers 
indflydelse på den overjordiske 
planteudvikling — specielt med hen
blik på danske forhold.

Ved afprøvning af nye plantetyper og 
-metoder har man hidtil anset det for 
tilstrækkeligt at undersøge, om overlevel
sen og højdevæksten var tilfredsstillende 
de første år efter plantning. Disse krite
rier må imidlertid betegnes som util
strækkelige til at vurdere rodudviklingen.

Temmelig overraskende har det nem
lig vist sig, at der ikke er nogen sammen
hæng mellem den overjordiske og den 
underjordiske udvikling af træerne på 
kulturstadiet. Det betyder, at selv en til
syneladende trivelig kultur på grund af 
roddeformationer kan have en så svag 
rodudvikling, at det ikke kan sikre træets 
eksistens på langt sigt.

Da en sådan defekt tidligst kan ventes 
at vise sig fra ca. 10 års alderen og måske 
omdriften ud, må roddeformationer - 
forudsat at disse har skadelige virknin
ger - betegnes som særdeles lumske, ikke 
mindst fordi man i starten let undervur
derer roddeformationernes betydning og 
derfor måske helt overser, at de kan være 
årsagen, den dag eventuelle skader omsi
der viser sig.

8M

Naturligt rodsystem med relativt få men 
stærke siderødder.
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Barrodsplante med mange men svage og Nisula - undersøgelsens bedste dækrods- 
deforme siderødder. plantetype.

De skadelige virkninger af 
roddeformationer
Angående roddeformationer var rod
strangulation det første, man bekymrede 
sig om. Begrebet skal ses i lyset af an
vendelsen af uigennemtrængelige con
tainere, hvor man frygtede, at den heri 
hyppigt udviklede rodsnøre - ved om
slutning af andre rødder samt yderligere 
tykkelsesvækst - ville bevirke en kvæl
ning af rodsystemets ledningsbaner og 
dermed direkte lede til træets død. For
stået sådan er rodstrangulation en myte, 
for det har vist sig, at deformerede rød
ders ledningsbaner vokser sammen i ste
det for at strangulere hinanden.

Hermed er den hellige grav imidlertid 
ikke velforvaret, for det er væsentligt, 
hvordan rødderne vokser sammen. Det

blev på symposiet i Canada dokumente
ret - hvad man tidligere kun havde for
modet - at sammenvoksning af unatur
ligt lejrede rødder fører til en hæmning 
af den nedadgående assimilatstrøm. Den
ne hæmning af sammenvoksede lednings
baners transportevne forværres med sti
gende deformationsgrad af rodsystemet. 
Det gælder alle former for roddeforma
tioner, men synes at være alvorligst for 
rodsystemer med en kraftig udviklet rod
snøre.

Med nedsat tilførsel af assimilat redu
ceres rodvæksten meget betydeligt. Så
ledes fandt Grene (1977) i en felt-under
søgelse af 135 unge rødgran, at for sam
me overjordiske plantestørrelse var den 
relative rodstørrelse for de forskellige 
plantetyper:

Plantetype Billed
nr.

Relativ rod
størrelse %

Bemærkninger

Selvsået 8 M 100 Naturligt = ikke deformeret rodsystem
2/2 Barrod 2 M 74
Nisula 4 M 64 1
Paperpot 17 M 52 1 Forskellige dækrodsplanter
Kopparfors 6 M 29 J
Billednumrene refererer til de viste fotografier af typiske rodsystemer af de pågældende 
plantetyper.
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Målingerne fandt sted på 60-125 cm 
høje træer, og der var en tendens til, at 
de relative forskelle i rodstørrelsen øge
des med tiden.

Hvorvidt den reducerede rodvækst be
grænser rodens evne til optagelse af vand 
og næringsstoffer er uvist. Derimod er 
det både en udbredt erfaring og eksperi
mentelt vist, at roddeformationer fører til 
en svækkelse af træernes stormfasthed, 
og at denne svækkelse skyldes den redu
cerede udvikling af rodsystemet. Den 
svækkelse af træernes stabilitet, der er 
tale om, synes at være af mindst samme 
størrelsesorden, som anført ovenfor for 
de relative rodstørrelsers vedkommende.

Det er klart, at enhver svækkelse af 
træernes stormfasthed reducerer det 
langsigtede herredømme over skovdrif
ten, og at der for visse plantetypers og 
-metoders vedkommende kan fremkaldes 
så stærke roddeformationer, at det vil 
føre til en helt uacceptabel svækkelse af 
stabiliteten.

Det er endnu ikke muligt med sikker
hed at svare på, i hvilke tilfælde situa

tionen er så alvorlig, for billedet kompli
ceres af en række varierende forholds 
indflydelse på rodudviklingen. For det 
første er ikke alle træarter lige følsomme, 
for det andet findes der foruden barrods
planterne et væld af forskellige dækrods- 
plantetyper, for det tredie kan de forskel
lige plantetyper plantes efter forskellige 
metoder udført med forskellig omhu, og 
endelig for det fjerde medfører træernes 
lange levetid, at meget langvarige forsøg 
er nødvendige for at opnå tilstrækkelig 
sikker viden.

Det vil være for omfattende her at 
bringe den viden, man allerede har om 
de forskellige faktorers betydning for 
rodudviklingen, men idet der henvises til 
tidligere offentliggjort arbejde (Grene 
1977), skal det blot anføres, at man i dag 
har tilstrækkelig viden til at etablere 
ovennævnte langvarige forsøg.

Roddeformationsproblematikken - 
set i dansk sammenhæng

I lande som Sverige, USA og Canada har 
plantningsaktiviteten været stærkt stigen-

6M
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Paperpot udvikler også mange men svage Kapparfors med tydelig central rodsnøre og 
siderødder. mange svage siderødder.
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de i de seneste årtier, og denne udvikling 
vil også fortsætte i fremtiden. Som illu
stration kan det tjene, at gentilplantning 
i Canada først tog sin egentlige begyn
delse omkring 1960, og i dag tilplantes 
der ca. 140.000 ha årligt - som imidler
tid kun andrager 1/6 af det årligt af drev
ne areal.

For at kunne overkomme denne ha
stigt voksende planteproduktion er det 
forståeligt, at man har taget en mængde 
forskellige, hurtigt fremtrukne dækrods
planter i anvendelse og produceret dem i 
stor skala, længe før de var tilfredsstil
lende undersøgt. I modsætning hertil har 
vi her i landet en stagnerende produk
tion af skovplanter, og derfor har vi ikke 
nogen grund til at begive os ud på sam
me chancebetonede færd.

Der er sandsynlighed for, at der kan 
udvikles dækrodsplanter, som vil være 
barrodsplanter både biologisk og økono
misk overlegne. Derfor bør der iværk
sættes nogle danske forsøg hermed - og 
med de for os relevante træarter.

Naturligt rodsystem af gammel gran i Ca
nada. Vil vore dages plantetyper og -meto
der befordre en så gunstig og stabil rodud
vikling?

sonarbejdere uden anden tilknytning til 
skovbruget, og som derfor er ganske 
uden tilskyndelse til at foretage en om
hyggelig plantning.

Indtil resultaterne af disse forsøg fore
ligger - i form af den „rigtige" dækrods- 
plante - mener jeg, vi skal bibeholde 
barrodsplanten, men ikke bekymrings
løst. For en ekstensivering af selve plant
ningsarbejdet kan få katastrofale følger 
for rodudviklingen. Forholdet er nemlig 
det, at det er lettere at plante en barrods- 
plante dårligt fremfor en dækrodsplante.

Det blev flere gange tydeligt demon
streret under symposiet, idet amerikan
ske og canadiske forevisninger af typiske 
rodsystemer efter barrodsplantning sva
rede til ekstremt dårlig barrodsplantning 
i Danmark. Sådanne plantninger er ud
ført på akkord af unge, omrejsende sæ-

Der er næppe tvivl om, at de fleste 
containertyper vil befordre en bedre rod
udvikling end sådanne slet plantede bar
rodsplanter. Dette forhold har også be
virket, at dækrodsplanter ofte forekom
mer relativt bedre i USA og Canada end 
i Danmark, så valget mellem dækrods- 
og barrodsplanter derovre ofte er forryk
ket til fordel for dækrodsplanterne.

Og således er roden blevet roden til 
alt ondt - mens roden til alt godt må lig
ge uudnyttet hen nogle år endnu.

Litteratur. Grene, S. 1977: Roddeformationer 
og stabilitet. Dansk Skovforenings Tidsskrift, 
bd. 62, s. 235-290.
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Vålse Vig 
- i 136 år et 
landbrugs-aktiv
Et besøg på Nordfalster 
gav anledning til omtale af to 
driftige Vålse-bønder.

I pumpeområdet Vålse vig blev i 1977 ef
ter et projekt, udarbejdet af Hedeselskabet, 
den 3 km lange hovedkanal reguleret, så 
den nu kan føre en afstrømning fra oplan
det på 1 liter pr. sekund pr. ha i stedet for 
den langt mindre vandføringsevne, som ka
nalen havde efter uddybningen omkring 
1930.

Herved kan afstrømningen nu hurtigere 
ledes til pumpestationen. Og det har især

stor betydning for det store inddæmmede 
areal, idet ca. 2/3 af oplandsvandet tilledes 
i hovedkanalens øvre ende, hvor det i ad
skillige år - ved større sommerafstrøm
ninger - har givet oversvømmelser på af
grøderne i den lavtliggende inddæmning.

Det samlede interesserede areal er ca. 
670 ha, og anlægsudgifterne ved kanalar
bejdet var 350.000 kr.

*

Tørlægningen af Vålse vig fandt sted tid
ligt i 1800-årene og fik et heldigt udfald. 
Den drivende kraft i dette arbejde var 
Egense-bonden Hans Rasmussen (1779- 
1858), hvis levnedsløb er skildret i D. E. 
Rugaards Fremragende danske Bønder 
(1871). Egense er Vålses nabosogn mod 
syd. Til hans fortjenester hører også, at han 
i den unge alder af 20 år skabte mulighed 
for, at Egense-bønderne i 1799 kunne løs
købe deres gårde fra Valnæsgården.

I de følgende år varetog han sine stands
fællers interesser med stor ihærdighed og 
var deres selvskrevne talsmand. I 1846 var

jws: .
- . -
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Ejvind Larsen i vægtig hvede i Vaalse Vig.
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Svendsminde med møllen, som omformer vindkraft til elektricitet.

han medstifter af Falsters Landboforening 
og blev valgt til distriktsformand for Bon
devennernes Selskab. To år senere valgtes 
han til medlem af den grundlovgivende 
rigs-forsamling.

Skildringen af fremragende danske bøn
der, som D. E. Rugaard fik udgivet for 107 
år siden, er samtidig en fængslende beret
ning om bondestandens vilkår. Hans stil er 
uforbeholden positiv, hvilket vil fremgå af 
det lille afsnit om Hans Rasmussens andel 
i udtørringen af den nordfalsterske vig:

„I 1841 fødtes hos Hans Rasmussen den 
i Sandhed storartede Tanke ved Inddæm
nings- og Udtørrings-Arbejder at erobre 
Kippinge og Vaalse Vig fra Havet, og han 
hvilede ikke, før han, tiltrods for de mang
foldigste Hindringer fra Folks og Naturens 
Side, fik sin Tanke gjennemført i Gjerning: 
han fik et Aktieselskab stiftet, en stærk 
Dæmning fra Vedby Grund over Storhol
men til Vaalse Land opført, Vandet udka
stet ved Maskinkraft fra Vigen, og saa en
delig, efter at han, som Sjælen i det hele 
Foretagende, havde ledet, baaret og saa 
godt som tvunget samme igjennem, sit 
Værk kronet paa den herligste Maade - 
noget over 1800 Tdr. Land erobredes fra

Havet og fordeltes til Aktionærerne, deraf 
omtrent 200 Tdr. til Valdnæsgaarden.“

*

Sidst i juli besøgte Tidsskriftets redaktør 
Vålse og så det inddæmmede areal. Som 
vejviser havde han en af Vålses driftige 
landmænd, Ejvind Larsen, tidligere ejer af 
ejendommen Svendsminde og i en årrække 
formand for De lolland-falsterske Hus
mandsforeningers husdyrbrugsudvalg.

Ejvind Larsen kom til Falster i 1925 fra 
Sydsjælland, giftede sig med Vålse-pigen 
Esther og begyndte en landmandstilværelse 
på 2,8 ha. Arealet øgedes gradvis og var på 
10 ha, da han og hans hustru for nogle år 
siden afstod bedriften og blev arbejdende 
pensionister. For Ejvind Larsen, der nu er 
77 år, er aktiv som forhen og lugede bl. a. 
7 ha roer i sommer.

Og det er bemærkelsesværdigt, hvor so
lidt Larsen-familien efterhånden har slået 
rod på Falster, især i Vålse. Ether og Ej
vind Larsen havde i deres mest aktive land
botilværelse en besætning på 7-8 højtyden
de røde køer og stimulerede desuden øko
nomien væsentligt med en produktion af
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rugeæg, 6000 pr. uge i 2-3 af årets måne
der.

Fire sønner har fortsat i forældrenes 
spor, men har udvidet produktions-ram
merne. Helge, Jørgen og Hans Svenning er 
selvstændige landmænd i Vålse og “farmer,, 
tilsammen 55 ha. De har maskinpark i fæl
lesskab, lidt grisehold og viderefører foræl
drenes interesse for fjerkræ ved tilsammen 
at have 17.000 høner, der producerer kon
sumæg.

Den fjerde søn Arne Larsen bor i Magle- 
brænde og vedligeholder familiens interesse 
for kvægbrug med en malkekvægsbesæt

ning på 65 køer plus opdræt.
Besøget i Vålse fandt sted en weekend, 

og da vi tog afsked med Ejvind Larsen, 
passede det ind i en aftale, han havde med 
sine sønner, som var fraværende: Han skul
le da rundt på ejendommene og samle æg 
ind fra de 17.000 høns.

Men Larsen-familiens interesser er ikke 
kun knyttet til den jordbundne produktion. 
Ved Svendsminde er rejst en statelig vind
mølle - den første private på Lolland-Fal- 
ster - som omdanner vinden til såkaldt al
ternativ energi.

Hans Sigfred Knudsen

Dødsfald
Arbejdsleder ved Hedeselskabets Læplant
ningsarbejder, Gunnar Jørgensen, Mariager, 
døde den 13. september næsten 63 år gam
mel.

Gunnar Jørgensen var født i Beldringe 
på Sjælland, og han var en af adskillige 
landmandssønner, som med forvalteruddan
nelse bag sig søgte arbejdslederstilling i Det 
flyvende Korps. Fra en forvalterplads på 
Ørritslevgård i Otterup kom Gunnar Jør
gensen i 1941 til Hedeselskabet, og hans ar
bejdsområde blev fra først til sidst Ma- 
riager-egnen, som han kom til at præge ved 
anlæg af læhegn og smaaplantninger.

I hans eftermæle skal også indgå, at han 
var en fremragende arbejdsleder, der for
stod betydningen af at have et godt arbejds
klima, hvilket fremmedes af, at han selv 
gik op i sit arbejde med stor interesse.

Gunnar Jørgensen oplevede også at være 
med ved anlæg af de nye 3-rækkede løv
træhegn, og han var en skattet medarbejder 
i den praktiske udførelse af de læhegnsfor
søg, som er anlagt i samarbejde med Hor- 
num Forsøgsstation og især tager sigte på 
kemisk renholdelse.

Gunnar Jørgensen er broder til tidligere 
arbejdsleder ved Hedeselskabet, Holger Jør
gensen, Vegger, og de to sjællandske land
mandssønner har begge som plantnings- 
mænd været med til at gavne og forskønne 
de nordjyske egne, der var deres arbejds
område. hk

Til kongres i Canada
I perioden 19. juni til 3. juli holdt Den In
ternationale Forening for Jordbundsviden
skab sin 11. kongres i Canada. Kongressen, 
der var arrangeret af den canadiske afde
ling, var henlagt til Edmonton i provinsen 
Alberta.

Fra Danmark var der seks deltagere, og 
en af dem var forsøgsleder Viggo Larsen, 
Hedeselskabet, der samtidig gav en fore
læsning over emnet Okkerholdige jorders 
dyrkningsproblemer.

På kongressen blev nutidige og fremti
dige dyrkningsproblemer, specielt de ke
miske og fysiske, diskuteret. Stor interesse 
knyttede sig desuden til emner som opdyrk
ning af marginaljorder samt dyrkning af 
jorder, der har været udnyttet til råstofind
vinding, f. eks. kul, sand, tjæresand m. v.

Kongressen sluttede med ekskursion, 
hvor mange forskellige jordbundstyper blev 
studeret.

Lyngen skal høstes
I bestyrelsen for Kongenshus Mindepark er 
der enighed om, at det vil være nødvendigt 
med en rationel høstning af lyngen, hvis 
den karakteristiske hedenatur skal bevares, 
og at det er langt at foretrække for afbræn
ding. Det anslås, at en afhugning af lyngen 
vil koste 10.000 kr. om året.

De selvsåede fyr på heden er næsten fjer
net af henviste arbejdsløse.
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Irsk landbrug får 
70 pct. tilskud til 
grundforbedring

I den vestlige del af Irland igangsættes nu 
et stort afvandings- og dræningsarbejde.

Den irske vicelandbrugsminister har op
lyst, at arbejdet vil omfatte 100.000 ha og 
strække sig over 5 år.

Og den irske stat vil yde et tilskud til ar
bejdet på 70 pct. eller ca. 450 mill. kr. Her
af regnes der med, at EFs strukturfond vil 
refundere halvdelen.

Stengærder præger det irske landskab.
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Finn A. Jensen.

Nyt om navne
Forstfuldmægtig Finn A. Jensen, Hedesel
skabet i Viborg, blev 1. juni udnævnt til 
skovrider for Hedeselskabets 1. distrikt, 
Tolne i Vendsyssel, hvor han efterfølger 
skovrider Sven Larsen, som døde sidst i ja
nuar. - På grund af opgaver, som Finn A. 
Jensen skulle have afsluttet i Viborg, flyt
tede han først til Tolne den 8. september.

Finn A. Jensen, 37 år, er født i Tjele ved 
Viborg, hvor hans far, N. E. Jensen, var 
skovrider på godset Tjele.

Han blev forstkandidat i 1968 og det føl
gende år udsendt af FAO til Panama for at 
deltage i opmålingen af landets vedmasse- 
forråd.

I 1970 blev Finn A. Jensen ansat ved 
Hedeselskabet. De første 3 år var han forst
fuldmægtig ved selskabets 4. plantagedi
strikt Hørbylunde ved Silkeborg, og i de 
følgende 4 år var han tilknyttet plantnings
afdelingens kontor i Viborg. I samtlige 7 år 
var han leder af Hedeselskabets Handels
virksomhed med grangrønt og juletræer, en 
aktivitet, der i fjor havde en omsætning på 
godt 6 mill. kr.

I sommerhalvåret 1973 var Finn A. Jen
sen tillige medarbejder ved Hedeselskabets 
skovplanlægning for Østasiatisk Kompagni 
i Afrika, og i 1975 foretog han en rejse til 
Ecuador for at studere tropeskovbrug.

De sidste 2 år har Finn A. Jensen været 
medarbejder ved opbygning og indkøring 
af Hedeselskabets nye EDB-regnskab, spe
cielt den sektion, der behandler løn og be
holdning.
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Værdifuld samling 
af forstlige 
erindringer
Skovens folk fortæller.
Udgivet af Skovhistorisk Selskab.
111 sider, 50 kr.

Skovens folk fortæller - forstlige erindrin
ger 1798-1933 - hedder en bog, som Skov
historisk Selskab har udgivet i anledning af 
25 års dagen for selskabets stiftelse. Biogra
fierne er udvalgt af P. Chr. Nielsen og 
Harry Petersen.

Blandt de ni forfattere er også én, som 
for år tilbage var med til at præge Hede
selskabets Tidsskrift, nemlig Chr. Dalgas, 
hvis bidrag har titlen Villa Montana, mit 
hjem.

Foruden at være fine forstlige bidrag gi
ver nogle af bogens afsnit fængslende skil
dringer af samfundsstrukturen i det nævn
te tidsrum. Det gælder således Mit levneds
løb af Niels Rolsted, født 1760 i Rolfsted 
på Fyn. Han blev forældreløs som 9-årig 
og klatrede om end med besvær op ad 
samfundsstigen fra svinehyrde via herskabs
tjener til skovfoged for til sidst at slutte på 
baroniet Løvenborg som skovrider.

O. L. Bangs Skovfoged på Holsteinborg 
1922-33 er en af bogens perler. Livet 
blandt de mange ansatte i godsskovene er 
skildret med betydeligt lune, og herskabets 
holdning til „folkene" er sat i et smukt re
lief. - Bang ville en gang have ansat en 
ny arbejder, som skulle bo på godset. Men 
det kunne ikke lade sig gøre, for 15 huse 
var besat med „enker og faderløse" og 
gamle mænd, som alle var uarbejdsdygtige. 
Lensgreven var sig sit sociale ansvar be
vidst (før det offentlige var det).

Under krisen i 30’erne skulle der „spa
res" en skovfoged, og det blev Bang, som 
var den yngste. Han skulle ikke rejse, før 
han havde sikret sig nyt og tilfredsstillende 
arbejde. Udover de 3 måneder, der var op
sigelsesfristen, tog det 12 måneder mere.

Men end ikke arbejdsgiveren røbede utål
modighed! - Lensgrever satte ikke deres 
folk på gaden, slutter forfatteren - og bo
gen, der som modvægt til det herskabelige 
også rummer P. Jørgensens Om skovarbej
dernes organisationsforhold, noget, som var 
vanskeligt at få op at stå, da det stødte på 
stærk modstand fra standsfæller og fra de 
overordnede i statsskovene, som var for
fatterens arbejdsplads. hk

Bestemmelse af 
metalkoncentration
Ti forslag til bestemmelse af metalkoncen
tration i vand, slam og bundfald med atom- 
absorptionsspektrofotometri offentliggøres 
ligelydende i de 4 nordiske lande.

Forslagene er udarbejdet i en arbejds
gruppe inden for en nordisk komité vedrø
rende vandundersøgelse, i hvilken Dan
mark, Finland, Norge og Sverige deltager.

Tekniske oplysninger kan fås hos civil
ingeniør K. O. Hansen, Hedeselskabet, Vi
borg.

20.000 til Kongenshus
Fonden til Fædrelandets Vel har bevilget 
20.000 kr. til Kongenshus Mindepark til 
løsning af en særlig opgave.

Nye navne i 
Kongenshus
Bestyrelsen for Kongenshus Mindepark har 
godkendt følgende navne til placering i 
mindeparken.
Hjørring amt: Nikoline og Jens Marinus 

Jensen, Jerslev.
Ålborg amt: Ane Kirstine og Otto Rasmus

sen, Sørup.
Thisted amt: Margrethe og Martin Ander

sen, V. Thorup. Emma og Niels Svane
borg, Vust. Marie Kirstine og Jens Chr. 
Jensen, Vestervang, Hørdum.

Ringkøbing amt: Johanne og Jens Majlund, 
Karlsmose, Sinding.

Viborg amt: Ida Andrea og Niels Chr. 
Christensen, Engesvang.
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GRØN VALUTA røT
VIA fil

D A N  G R  O  N

Til stadig stigende eksportmarkeder 
søger vi også i 1978 større mængder 

juletræer og pyntegrønt

DANGRON
H A N S  V O S S  *

INDUSTRIVEJ 18 . POSTBOX 88 . TELF. (04) 6718 97-6718 67

D K- 6330  PADBORG

JYLLAND
ERIK ANDERSEN 
7361 Ejstrupholm 
Telefon (05) 77 22 38 
Biltelefon 31 70 69

JYLLAND
H. WESTERGAARD 
Kyø, 9240 Nibe 
Telefon (08) 35 51 27

FYN . SJÆLLAND . LOLLAND-FALSTER
JØRGEN SCHØNAU 
Korinth, 5600 Fåborg 
Telefon (09) 65 14 79 
Biltelefon 31 54 80



Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 
vandløbsreguleringer og 
afvandingsarbejder 
Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

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

HUSK
at melde flytning 
til postvæsenet

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
Hjultorvet . 8800 Viborg . Telefon (06) 62 61 11

Autoriseret af LANDBRUGSMINISTERIET til ud
førelse af samtlige de af ministeriet godkendte 
jordbundsanalyser.

Autoriseret af STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN 
til at udføre kemiske analyser af drikkevand, spil
devand, recipientvand og slam.

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo

ratorium for Viborg amt.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 

Civilingeniør J. Frederiksen.

mss

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

C I M B R I A

T Ø M M E R

H A N D E L

Aktieselskab

Aabenraa

INDHENT TILBUD

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

R#1

38RI

e-iM;

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

Si?
Paludans Planteskole A/S

Klarskov - 4760 Vordingborg 
Telefon (03) 78 20 09 

SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNSPLANTER



L A N D B R U G S R Ø R  »P*rg
samt speolaiartikler til markvandingsanlæg

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

G. T. rør, landbrugsrør, brøndgods, kantsten, filler, fundamenNblokke. specialvarer efter opgave.

Drænror er tegl
Hesselho tegl Orten tegl
isolerslen blødstrøgne
tsoblokke facadesten
drænror rode, mocca

gellerupsten

Silkeborg tegl Skærup tegl
blødstrøgne maskin-
facadesten facadesten
røde, mocca røde, mocca
herregårdsklinker reducerede

Trestrup tegl Teglbeton
maskin- fiboblokke
facadesten rom'adæk
gule glatte legloverliggere
prægede 
kostede

.11
JYDSK
TEGLVs 6920 VIDEBÆK TELEFON 07-1710 22

Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier 

i Jylland og på Øerne. 
Henvendelse til skovfoged E. Horn og 

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



ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Specielle emner efter opgave. Alt i betonvarer efter D. S. 400
Ringkøbing Cementvarefabrik - Tlf. (07) 32 16 00 A/S N. SKYTTE

SPAREKASSEN
Midtjylland sds

Union Betonvarefabrik A/S 
Vojens (04) 5413 30

Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-M og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir. K. Kjærulf oriv. (04) 86 12 44

Beton ApS

7500 Holstebro

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

Alt i betonvarer til
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

Tlf. (07) 42 31 33

mmkvanuing
DANREGN

SPECIALFIRMA - FORLANG TILBUD
BRANDE- TLF. 07-18 0755*

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 -3824 11

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE
B A N K

- kun et smut fra Dem

PETERSVÆRK A/S Betonvare-lndustri
Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby . Telefon (08) 17 10 55.

Alt i betonvarer efter D. S. 400. - 1 og 2 m lange PBI-ror. 
Fliser, kantsten og belægningsstenen „FISKEN",
TRIX-anlæg

(7
EDUR

■'N

Foretrukket gennem mere end 20 år 
til markvanding.

'L

pumper 
til markvanding Nærmeste forhandler anvises.

A. Feddersen ApS - Hedeager 3 - 2600 Glostrup - (02) 96 35 17



PARTNER’S nye P-linie 
dækker ethvert behov...

PARTNER <yv. Qn
P49
Nyt lukket håndtagssystem 
giver bedre af vi breri n g og C(|f 
stabilitet. Den stærkeste 
motor af alle letvægtssave.

PARTNERP55 '....
P55 er saven for den profes- - Pal
sionelle skovarbejder. Drifts- NL
sikker, velafbalanceret og 
let at arbejde med.

PARTNER C^k
P7o '•...
70 cm3 motor og beregnet 
for den skovarbejder der ar- ■ ■ 
bejder i blandet skov, stort

PARTNER
P100
Saven til storskovning og i øv- 
rigt til virkelig hårdt arbejde.
Motoren er på 6 HK (DIN). ll^T,
Kan leveres med 30’’ sværd. j,,

Forhandlere:
STORKØBENHAVN 
Kobenhavn N: H. P. Vangskov,
J agt ve/ 115. Tlf. (01) 83 08 31 
Lyngby: Lyngby Teknik. 
Kongevejen 6t. Tlf. (02) 87 66 28 
Vedbæk: O. S. Andersen, 
Stationsvej 12. Tit. (02)89 \ \ 04. 
SJÆLLAND
Borup: Regnernark Maskinudlejm 
Kulerupvej 24. Tlf. (03) 62 68 76 
Helsinge: Haveudstyr, 
vi Gerner Hansen. Fredgårds- 
vej 2. Tt!. (03) 29 42 85.
Herfølge: Leif Ebbe. Færøvej 2 
Tlf (03)67 45 66.

Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen 
Gadevang. Tlf. (03) 26 69 62. 
Holme Olstrup: Vepa ApS, 
Toksværd. Tlf. (03) 76 22 82. 
Kalundborg: A. Jensen,
Salg & Service, Slagelsevej 78. 
Tlf.(03) 51 05 89.
Ringsted: HFJ Service. Sønder
gade 23. Tlf. (03) 6 i 32 33. 

ng. Slagelse: L. Ulrichs Isenkram. 
Smedegade 2. Tlf, (03) 52 00 01 
LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen. 
Halsted Tlf (03)93 91 88

Nykøbing F.: Vi I h Rasmussen. 
Gåbensevej 70, Kraghave.
Tlf. (03)85 11 09
JYLLAND
Esbjerg: Brode Drews ApS. 
Hårvdværkervej 9. Saeddmg 
Tlf. (05) 15 36 00.
Horsens: Horsens Værktøjs
magasin. Hede Nielsensvej 2 
Tlf. (05) 62 62 11.
Jelling: Impuls,
Gormsgade 17. Til. (05)87 1298 
Nørresundby: Per Jørgensen. 
Skovværktøj. Thisiedve) tOO 
Tlf. (08) 17 27 33.

Randers: Jydens Plæneklipper 
Service, Arhusvej 51 
Tlf. (06)42 49 03.
Ringkøbing: Smedegades Motor- 
værksted. v/ Arne Kristensen.
Tlf. (07) 32 09 92.
Viborg: Viborg Plæneklipper- 
Service. Bøssemagerve) 3.
Tlf. (06)62 53 74.
Åbenrå: Sønderjysk Partier 
Service, Flensborgvej 86.
Tlf (04) 62 46 70.
Arhus: A/S L. Hammerich & Co.. 
P O. Pedersensvej 14. Skejby 
Tlf (06! 12 71 55

FYN
Odense: Hansen & Ki ilsholm, 
Skibhusvej 51. Tit. (09) 11 75 32. 
Tranekær: Mek. Poul Olsen. 
Bygaden 74. Tullobølle.
Til. (09) 50 12 72.
BORNHOLM 
Rønne: Havebrugsmaskiner 
vi A. Mogensen. Åkirkeby vej 48. 
Tlf. (03) 95 37 30.
Rønne: Scooler-Centralen 
Vimmeiskaftet 26 
Tlf. (03) 95 21 76

Det gensidige Forsikringsselskab

»Dansk Plantageforsikringsforening«
Resultatopgørelse for tiden 1/4 1977 til 31/3 1978.

1976/77 kr.: Indtægter: Udgifter:
169.875 Præmier .............................. . 187.025,50 Udbetalt erstatning

5.266 Indskud ............................... 1.376,00 Administrationsudg.
99.455 Renter af obligationer ... . 125.855,00 Overskud, overført
21.890 Renter af bank og spks. . 25.907,12 til reservefond

159 Renter af giro ...................... 204,89
296.645 340.368,51

Balancer pr. 1. april 1977 og 1978.
Aktiver: Passiver:

1.026.105,00 Fondsbeholdning ................ . 1.193.667,50 Skyldige omkostn.
17 80 548,30 Grundfond ..............

563,96 Girokonto ............................ 1.072,75 Reservefonden
Sparekassen Midtjylland: Tekn. reserver,

101.598,12 Konto nr. 02.676 ............. 95.499,20 skadesreserver
17.045,87 Konto nr. 69.548 ............. 51.254,91 Kursreguler, fond

Den danske Bank, Viborg:
273.143,99 Konto nr. 7-66.937 .......... . 249.822,96

1.418.474,74 1.591.865,62

99.622,60
60.107,72

1976/77 kr.: 
58.218 
47.439

__  180.638,19 190.988

340.368,51 296.645

13.983,32 
75.000,00 

. . . . 1.090.989,16

0,00
75.000,00

910.350,97

. . . . 355.000,00
56.893,14

355.000,00
78.123,77

1.591.865,62 1.418.474,74

Søren Grosen, P. Ditlev Petersen,
direktionen. kasserer

Revisionspåtegning og -beretning.
Foranstående regnskab, der er aflagt efter lovgivningens 

videret.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Som kritisk revisor:
Brørup, den 26. september 1978.

C. F. Christiansen

og- vedtægternes regnskabsbestemmelser, har vi re-

Viborg, den 19. september 1978.
Revisionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen A/S 

Folmer Kristensen
statsautoriseret revisor

Bestyrelsen for „Dansk Plantageforsikringsforening". 
Kongenshus, den 29. september 1978.

A. Olufsen Chr. Mourier-Petersen O. U. Jepsen



R Ø D E 2“-8“ - samt grenrør i

D R Æ N R Ø R forskellige dimensioner

GALTEN TEGLVÆRK (06) 94 30 29

Gave-idé:

Giv Deres 
bekendte et 
abonnement på 
Hedeselskabets 
Tidsskrift

Importør:
Fa. R. K E J L S T R U P
7362 Hampen . Tlf. 05-77 51 16

JOBU kædesave, skov
spil, sikkerhedsudstyr, 
reservedele

IMPORT
SALG . SERVICE

SANDVIK traktorspil, 
med eller uden radio
manøvrering. Det mest 
udbredte og afprøvede 
skovspil på det danske 
marked.
Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinleverandør.

D R Æ N R E N S N I N G

m

7, V-'\
wmu.

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.

I

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN ...................................................  Poserå430 I og 200 I
MELLEMFIN .................................. .. Poser å 400 I
GROV ..............................................  Ballerå 520 I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poser å 200 I og 100 I
LØS USORTERET ..........................  vognlæs,min.25-35 m3

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

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



Nedsatte
bogpriser
Der er foretaget en kraftig prisnedsættelse på de to bøger, som : 
bets historie 1866-1966.

skildrer Hedeselska-

Det indvundne 
Danmark
Hedeselskabets historie 1866-1914 af Fridlev Skrubbeltrang.

kr. 43,00

Hedesagen under 
forvandling
Hedeselskabets historie 1914-1966 af Erik Helmer Pedersen.

kr. 49,00
(indb. 70,00 kr.)

De nævnte priser er inklusive moms.
Bøgerne, der tilsammen rummer ca. 1200 sider og er rigt illustreret, kan fås ved hen
vendelse til Hedeselskabets hovedkontor, postbox 110, 8800 Viborg. Tlf. (06) 62 61 11.

Hos Hedeselskab kan også fås to andre bøger, som i emne er beslægtet med de 
førstnævnte.

E. M. Dalgas
af Harald Skodshøj. 228 sider, illustreret.

kr. 32,75

Hedens opdyrkning 
i Danmark kr. 34,50
444 sider, 250 illustrationer, heraf 70 helsider.
Bogen er udgivet af Det danske Hedeselskab ved oprettelsen af Kongenshus Minde
park for hedens opdyrkere.
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Naturligvis vælger professionelle skovarbejdere 
HUSQVARNA-fordi den er det perfekte værktøj 
- men den øgede sikkerhed tæller nu også 

stærkt hos de knapt så rutinerede . . . !
Husqvarna motorsave anvendes 
overalt på kloden .,. netop fordi 
kvaliteten og sikkerheden er sat i 
højsædet, og ganske klart gør den til 
verdens sikreste og bedste kvali
tets-motorsav-

Der findes Husqvarna modeller 
til enhver forbruger og ethvert 
behov. Hobbysave - fritidssave - 
landmandssave - skovsave.

Husqvarna motorsave er udstyret 
med en patenteret kædebremse, 
som stopper »kastet« automatisk 
(såfremt saven slår op) på 0.05 se
kund, hvor almindelige først stand
ser op ved 0.12 sek.
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• sikkerhedshåndtag med aut. 
kædebremse.

• el-opvarmet håndtag på flere 
modeller.

• sikkerhed mod »kast«.
• vibrationsdæmpet.
• lav vægt, smal udførelse.
• velafbalanceret.
• lyddæmpet.
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