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Beskyt naturen med Enkamat®

f'SSB.

l/h&“•niti.

Enkamat

I dette regnvandsbassin ligger Enkamat i en 3 m 
bred stribe i den oprindelige vandstandslinie. 
Bemærk hvordan græsset bedre trives, hvor 
Enkamaten ligger i det øverste jordlag.
Fodspor fra legende børn ses kun på det uarmere- 
de areal, fordi der her ikke er Enkamat til at fordele 
og bære trykket.

Eksemplet viser, hvordan Enkamat virker i 
samarbejde med naturen.

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

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

Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier 

i Jylland og på Øerne. 
Henvendelse til skovfogederne

E. Horn 
Vagn Søborg Larsen 

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

lokal 206 og 259



St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 

afvandingsarbejder 

Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

„ L Ø V E N “
Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

Her er et par støvler, som fødderne kan holde ud

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 
JYSTRUP

Telf. Ortved 03628 -300

UNIMAX
afvandingspumpe

'

m

P 500 passende til 35 td. Id. 
P 360 passende til 15 td. Id. 
P300 passende til 1-5 td. Id. 
Yderligere oplysninger & bro
chure fås ved henvendelse til

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

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

skridsikre. Specialmodellerne tåler 
også olie og fedtstoffer.

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

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

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

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

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

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

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

og damemodellen 
I ligeledes i hvid og 
4 grøn i str. 36-42. •

Prøv et par Nora-støvler - de fås også 
som sikkerhedsstøvler og 
som fritidsstøvler 
i mange farver 
til børn og voksne.
Tlf. (04) 62 29 50 
anviser nærmeste 
forhandler. Fornuftigt fodtøj

NORA



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

*o«

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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

Telefon (03) 78 20 09 
SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNSPLANTER

kantsten 
brøndsten 

fliser
brøndringe 

indtil 
ø 300 cm 

delta system
brønde 

landbrugsrør 
m/fals 

forstærkede 
GT rør

GT-M og GT-F rør 
belægningssten 

fundamentblokke

umon
BETONVAREFABRIK A/S 

TLF. (04) 5413 30 
UfliOnVEJ . 6500 VOJENS

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 -38 24 11

Arnold Westmark

Alle 6 mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

H U S K
at melde flytning 
til postvæsenet

Dansk Skovkontor AU
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

DS-TOPSAKS uden snor
TIL PYNTEGRØNT

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



NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

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

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning:

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

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

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

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

Drænror er tegl
Hesselho tegl
isolersten
isoblokke
drænror

Oden tegl
blodstrøgne 
facadeslen 
rode, mocca 
gellerupslen

Silkeborg tegl
blodstrøgne 
facadesten 
rode, mocca 
herregårdsklinker

Skærup tegl
maskin- 
facadesten 
rode, mocca 
reducerede

Trastrup tegl
maskin- 
(acadeslen 
gule glatte 
prægede 
koslede

Teglbeton
fiboblokke
romadæk
tegloverliggere

. 1
JYDSK
TEGL% 6920 VIDEBÆK - TELEFON 07-1710 22



Små uheld behøver ikke 
at vælte budgettet.

Vi kender det allesammen. 
Budgettet er lagt, og pludselig 
sker der et af den slags små uheld, 
der bare kan vælte det hele.

Med en budgetkonto i Den 
Danske Bank kan De få pengene 
til at strække lidt længere-også 
selv om der skulle opstå uforud
sete udgifter.

En budgetkonto giver Dem 
overblik over økonomien, De 
får fordelt udgifterne over hele

året. Og De får bedre mulighed 
for at lægge lidt til side.

Sker det, at der en måned 
alligevel er underskud på budget
tet, finder vi også ud af det.

Ønsker De at benytte vor 
betalingsservice, sørger vi for, at 
de faste udgifter betales til tiden.

Kom ind og lad os sammen 
finde ud af, hvordan De med en 
budgetkonto kan få mere ud af 
Deres penge.

WM

T
DEN DANSKE BANK
AF 1871 AKTIESELSKAB
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Tidsskrift

I nummer 7:

Operation rene vandløb 

Program Nord 

Klokkerholm sø

Gigantisk vesttysk 
egnsudviklingsarbejde

Als’ diger 

Forsømte småskove

Plantageforsikrings
foreningen

Blomstrende træer 
i læhegn

Vor mand i Sierra Leone

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

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

Signerede artikler 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 Vibog 
Telefon (06) 62 61 11.

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
Klokkerholm Møllesø 
genskabt efter 65 års 
tørlægning. Læs inde i 
tidsskriftet om Danmarks 
nyeste og Vendsyssels 
største sø.

I 1953 indledtes et stort anlagt egnsudviklingsprojekt i 
Slesvig-Holsten. Baggrunden for den enorme investering, 
der efter 25 år har andraget næsten 1600 millioner DM 
eller mere end 4500 millioner kroner efter aktuel dagskurs, 
var et ønske om at udvikle et ret tilbagestående område.

I efterkrigens Vesttyskland var der hårdt brug for ar
bejdspladser, for bosætningsmuligheder for de mange flygt
ninge og for en stor produktion af fødevarer.

Det var en vældig og udfordrende opgave, der var lagt 
op til i det såkaldte Program Nord, og efter 25 år kan der 
opvises imponerende resultater. I en hel landsdel med en 
befolkning på 2,5 millioner mennesker er der foregået en 
udvikling til gavn for landsdelens økonomi, men også til 
nytte for natur og landskabsbillede.

Inde i tidsskriftet skriver distriktsingeniør M. Høst-Mad- 
sen om det store udviklingsprojekt.

,

Sluseværket ved Ejderens udløb - et led i Program Nord.



Operation rene 
vandløb i Struer 
kommune er 
godt i gang
Vilje til samarbejde 
om nødvendige løsninger

I løbet af et par år vil vi i nært samarbejde 
med Hedeselskabet opspore samtlige forure
ningskilder i kommunen og bringe vandlø
bene i forskriftsmæssig stand, skrev forman
den for teknisk udvalg, viceborgmester Hans 
Jacobsen, Struer, for et års tid siden i tids
skriftet Danske Kommuner - for det er jo 
til syvende og sidst ikke kommunens, men 
lodsejernes pligt at holde vandløbene i en 
tilstand, så de opfylder miljølovens bestem
melser.

Ambitiøst kaldte nogle projektet, for 
Struer kommune har 75 km offentlige vand
løb, hvis forurening der jævnligt blev klaget 
over, og som supplement er der 150 km 
private vandløb.

*

Grundforbedringskonsulent Henning Mad
sen fra Hedeselskabets kontor i Videbæk 
fik i samarbejde med afdelingsingeniør Ole

Christensen, Teknisk Forvaltning i Struer, 
til opgave at indkredse forureningskilder. 
Henning Madsen har i løbet af sommeren 
besøgt de første 100 landbrugsejendomme 
i kommunens østlige områder.

Han fortæller, at den almindeligste årsag 
til forurening fra landbrugsejendomme skyl
des afledning af møddingsvand og ensilage
saft.

Hvis disse væsker sprøjtes ud på jorden i 
små mængder, vil de forurenende stoffer 
blive nedbrudt af muldlagets mikroorganis
mer. Hvis væskerne derimod føres ud i et 
vandløb, kan de forårsage skader på dyre- 
og plantelivet. Det er derfor forbudt at af
lede møddingsvand og ensilagesaft til vand
løbene.

Men det har vist sig, at f.eks. møddings
vand efter et kraftigt regnskyl kan trænge 
ned til et drænsystem og derfra føres frem 
til et vandløb. Landmændene opfordres der
for til at opsætte tagrender i nødvendigt 
omfang og med særskilt afløb.

Konsulent Henning Madsen undersøger 
de forskellige installationer og afløbsforhol
dene på ejendommene og vejleder ejerne. 
Der kan anvises relativt enkle metoder til 
forbedringer i tilfælde af at der er sket en 
forurening, eller hvis muligheder derfor er 
til stede.

Så godt som alle ejere er meget interes
serede i denne vejledning og vil gerne sam
arbejde om nødvendige løsninger.

Når der påvises forhold, der skal bringes

Adresser påTidsskriftet- opkrævning via EDB
Fra 15. januar 1980 udsendes Hedeselskabets Tidsskrift som postbesørget avis med 
det enkelte medlems navn og adresse stemplet på bagsiden. Hidtil er Tidsskriftet ble
vet omdelt efter postvæsenets listeadressering.

Efter nytår udskrives opkrævningen af medlemsbidraget over Hedeselskabets eget 
EDB-anlæg. Girokortene udsendes omkring 1. marts til alle medlemmer, idet ordnin
gen med opkrævning i nogle distrikter ved forretningsførere ikke kan indpasses i 
den nye omlægning, som også betyder, at alle adresseændringer i fremtiden skal 
meddeles til Hovedkontoret i Viborg og ikke, som nogle hidtil har gjort, til postvæ
senet eller forretningsførere.
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i orden, kan det være nødvendigt med om
gående indgriben, men i reglen kan der 
aftales en rimelig frist til at få manglerne 
udbedret.

Hvis disse aftaler ikke overholdes, går sa
gerne videre til kommunens tekniske udvalg, 
der i så fald må drage omsorg for, at miljø
lovens bestemmelser overholdes.

*
Struers tekniske forvaltning vil nu oprette 
prøvestationer ved vandløbene og udtage 
vandprøver til analyse. Til foråret kan der 
foreligge et sammenligningsgrundlag, og vi 
vil da kunne meddele, om „operation rene 
vandløb" har haft den ønskede effekt.

Til en indledning er 2 km vandløb blevet 
analyseret i sommer af to ingeniørstuderen
de fra Horsens Teknikum. De brugte under
søgelsen som grundlag for en eksamensop
gave.

For hurtigst muligt at få forureningen un
der kontrol vil Henning Madsen, når han 
skal i gang med de resterende vandløb, ud
vælge de mest forurenede og indlede under
søgelser af tilløb fra ejendomme i oplandet. 
Og det han først vil se efter er, om mød
dingsteder og ensilagesiloer har afløb til be
holder. Ensilering på marken betyder ofte, 
at saften finder vej til vandløb via dræn. 
For husspildevand gælder, at det skal pas
sere en bundfældningstank, før det må ledes 
til afløb.

Opgaven, som Henning Madsen skal løse 
for Struer kommune, kan som sagt ikke 
klares ved en spadseretur langs vandløbene. 
Mulige forureningskilder i oplandet skal be
søges, oplysninger indhentes, og råd og vej
ledning gives. Tidskrævende kan man sige, 
men en fremgangsmåde, som både Teknisk 
Forvaltning og lodsejerne finder rimelig og 
formålstjenlig. hk.

Sparekassen giver 
50.000 kr. til
Kongenshus Mindepark
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Viceborgmester Hans Jacobsen (t.v.) og kon
sulent Henning Madsen ved et af Struer 
kommunes vandløb.

Sparekassen SDS, København-Sjælland har 
bevilget Kongenshus Mindepark et tilskud 
på 10.000 kr. årligt i 5 år.
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1583 mill. DM 
investereti 
Program Nord 
gennem 25 år
Jubilæumsskrift oplyser om 
investeringerne i det største 
jordforbedringsprojekt i 
Vesttyskland

Hedeselskabet har modtaget et smukt hæfte, 
der beskriver den indflydelse, som udvik
lingsplanen Program Nord har haft på land-

Tabel 1. Byggevolumen i Programm-Nord

1958-78
I alt %

1. Jordfordeling incl. DM
landbygn.teknik 604.274 38,2

2. Skovbeplantning 12.654 0,8
3. Vandløbsregulering 354.895 22,4
4. Central vandforsyning 259.215 16,4
5. Central spildevands-

udledning 100.592 6,3
6. Vejbyggeri 222.474 14,0

7. Klitbeplantning 2.454 0,2
8. Beskyttelsesrum for

hallig-beboere 12.670 0,8
9. Infrastruktur 11.433 0,7

10. Administrations-
omkostninger 2.566 0,2

I alt 1583.227 = ; 100,0

Tabel 2. Programm-Nord ydelser 1953-1978
1. Anvendt ialt fra 1953-78 1.583.227 mill. DM

deraf tilskud
(uden EF-tilbagebetaling og andre
tilskud, fx. fra amter og kommuner) 939.207 mill. DM

- 59,3 %
2. Jordfordeling

Projekter ha
a. indledt 462 475.213
b. ejerforhandlinger 416 419.700
c. fremlæggelse af planer 390 390.197
d. kendelser (uden gentagelser) 106 112.039

3. Udbygninger
a. udbygning af veje i jordfordelingsområder 7773 km
b. udbygning af grøfter åbne/rørlagt 2580 km
c. dræningsarbejde 31113 ha
d. jordforbedring 10245 ha
e. læhegn 9133 km
f. udflytninger 750 gårde
g. ny skovbeplantning 4447 ha
h. skift fra lav- til højskov 84 ha
i. regulering af vandadministration på 150.000 ha
j. vandforsyning ved 29 vandværker

for 550.000 indbyggere 
og 453.500 kvægenheder

365.000 indbyggere 
1629 km 

36 kommuner 
225 ha klitter beplantet 

74 beskyttelsesrum

k. spildevandsprojekter
l. vej-byggeri
m. infrastruktur i
n. ø-beskyttelse
o. hallig-sanering

skabet, befolkningen og den økonomiske 
udvikling i Slesvig og Holsten igennem de 
sidste 25 år. Hæftet er udgivet i Rendsborg 
under redaktion af ministerialråd A. von 
Reinersdorff i landbrugsministeriet i Kiel.

Der er i de 25 år gennemført et stykke 
integreret landbrugsplanlægning med det 
formål at give støtte til udviklingen af et 
forholdsvis svagt udviklet område i Vest
tyskland. For 25 år siden var et sådant ud
viklingsprojekt væsentlig mere usædvanligt 
end i dag, hvor vi til stadighed hører tale om 
planlægninger både inden for det ene og det 
andet felt.

I det omtalte hæfte søger man at gøre 
status over, hvad der er vundet igennem de 
seneste 25 år. Af tabel 1 ses, at investerin
gerne har andraget i alt 1583 mill. DM, 
hvoraf de 38 pct. er anvendt til jordforde
ling, 22 pct. til vandløbsreguleringer, 16 pct. 
til central vandforsyning og 14 pct. til ud
bygning af de sekundære veje.

Når man i Tyskland taler om jordforde
ling, omfatter dette normalt væsentlig mere 
end, hvad vi i Danmark forstår ved jordfor
deling, idet man i Tyskland herunder hen
regner også dræninger og andre foranstalt
ninger, der er nødvendige for at sætte land
brugsjorden i god stand.

Af tabel 2 fremgår, at af de førnævnte
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omkostninger på 1583 mill. DM er ca. 60 
pct. afholdt som tilskud, og heri er endda 
ikke medregnet tilskud fra EF eller fra am
ter og kommuner.

Det ses, at der er udbedret 7800 km se
kundære veje samt 2500 km grøfter og ka
naler. Der er drænet godt 31.000 ha og 
foretaget jordbundsforbedring på 10.000 ha. 
Der er plantet 9100 km læhegn og udflyttet 
750 gårde. Der er etableret 4400 ha ny skov. 
Vandforsyningen er forbedret for 550.000 
indbyggere, og der er etableret kloakering 
for 365.000 indbyggere.

Udover de 7800 km veje, der er udbedret 
i forbindelse med jordfordelingen, er 1600 
km større veje blevet forbedret. På øerne 
ud for Slesvigs og Holstens kyst har man 
sikret 225 ha klitarealer, og på de såkaldte

halliger, øerne i vadehavet, har man indret
tet 74 beskyttelsesrum imod stormflod.

Det er bemærkelsesværdigt, at udbygnin
gen af de nævnte 1600 km veje foregår med 
støtte fra EF.

Af de i alt 174 mill. DM, som EF fra 
1965 til 1978 ydede Slesvig og Holsten, an
vendtes 98 mill. DM på udviklingsprojekter 
inden for Program Nord. Tabel 3 viser for
delingen af disse tilskud inden for de for
skellige projekttyper.

I forbindelse med landvindingsarbejder
nes gennemførelse er der etableret et vist 
samarbejde imellem teknikerne og natur- 
fredningsmyndighederne. Der er således ved 
etableringen af Hauke Haien Koog anlagt 
et fuglereservat bag de nye diger.

Det har været et mål at forøge skovpro-

Tabel 3. EF-tilskud til enkeltprojekter indenfor landbrugsstrukturforbedring 
i Programm-Nord 1965-1978

Projekter anvendt bevilget tilskud
mill. DM mill. DM %

Forbedring i produktion:
Dræningsarbejder (13.150 ha drænet) 34.156 8.539 11,3
Jordfordeling (77 områder, 99.400 ha fordelt) 90.667 29.222 38,7
Vejbygning udenfor jordfordeling (1177 km vej) 91.673 23.686 31,4
Skovbeplantning (517 ha)
Svinestalde (450 bedrifter, 9500 søer,

4.231 1.058 1,4

91.000 fedesvin) 46.113 10.778 14,3
Kostalde (80 bedrifter, 5500 staldpladser) 6.874 1.719 2,3
løvrigt (4 projekter) 1.843 0.435 0,8

I alt 275.557 75.437 100,0
(72 %) (77 %)

Forbedring i markedsstruktur:
Forbedring i mejeristruktur (8 projekter) 46.928 9.954 44,3
Projekter vedr. kvæg og flæsk (12 projekter) 37.412 7.691 34,2
Projekter vedr. frugt og grøntsager (4 projekter) 9.479 2.278 10,1
Byggeri ved sukkerfabrikker (2 projekter) 
Indretninger til modtagelse, behandling,

9.000 1.660 7,3

tørring og lagring af såsæd (2 projekter) 
Lagerhal for korn med kværn og

2.945 0.726 3,2

blandingsanlæg (1 projekt) 0.830 0.208 0,9

I alt 106.594 22.507 100,0
(28 %) (23 %)

Forbedringer ialt 382.151 97.944
(100) (100)
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centen i Slesvig og Holsten til 12 pct. Af de 
12,3 mill. DM, som nyanlægget af 4400 ha 
skov under Program Nord har kostet, er ca. 
80 pct. givet i offentlig tilskud.

Dr. Hans Jurgen Gabler bemærker i sit 
indlæg, at baggrunden for, at man under 
Program Nord har investeret 355 mill. DM 
i vandløbsreguleringer, er, at disse er en helt 
nødvendig forudsætning for et moderne, sta
bilt og udbyttegivende landbrug. I forbin
delse med reguleringerne tages stadig mere 
videregående økologiske hensyn.

Program Nord er det største samlede

jordfordelingsområde i Vesttyskland. 64 pct. 
af Program Nord området eller i alt 475.500 
ha har været omfattet af næsten 500 for
skellige jordfordelingsprojekter. Minister
præsident Gerhard Stoltenberg udtrykker i 
jubilæumsskriftet sin tilfredshed med det 
igennem de sidste 25 år udførte arbejde og 
udtaler, at arbejdet også i fremtiden konse
kvent vil blive fortsat.

Fra dansk side har vi igennem årene fulgt 
dette arbejde, og på adskillige punkter vil 
vi kunne have meget ud af at studere de der 
indhøstede erfaringer. M. Høst-Madsen

Klokkerholm har 
nu Vendsyssels 
største sø

primær- og amtskommune og Hedeselska
bet, det sidste personificeret ved fhv. di
striktsfuldmægtig Aa. Hornum, Dybvad, 
som har udstukket linjerne omkring det 10 
ha store vandspejl.

Med søen er skabt et område af stor re
kreativ værdi, som er enestående i Vend
syssel, og det forudses, at der i og omkring 
søen vil opstå et rigt- dyre- og planteliv, så 
egnen får karakter af en udstrakt naturpark, 
her hvor den jyske ås rejser sig og giver 
landskabet skønhed og vælde.

I mange år forud for tørlægningen gjorde 
søens vand nytte ved at drive en vandmølle, 
som leverede energi til mel- og grynmølle, 
klædestamperi og vadmelsvæveri.

Da mølleri og væveri ophørte i 1914, blev 
sluseværket revet ned, søen tømt for vand, 
og engene solgt til de omliggende gårde.

Landsbyen Klokkerholm har mellem 200 
og 300 husstande, og i det lille samfund er 
der 30 foreninger. De er samlet i Klokker
holm Samvirke, som har holdt 100 møder 
om søprojektet og skaffet lA mill. kr. til 
veje. Heraf skal de berørte lodsejere have 
170.000 kr. Kommunen har ydet 108.000 
kr., så arbejdsløse unge har kunnet finde 
beskæftigelse ved bl.a. at anlægge en sti 
rundt om søen.

På billederne her ses engene, før de blev 
sat under vand. Luftfotoet på forsiden viser 
den dominerende rolle, som søen nu indta
ger i landskabet. hk.

Klokkerholm Møllesø - indtil 1914 og nu 
igen den største sø i Vendsyssel - er blevet 
genskabt ved indsats fra lokale beboere,

Aage Hornum ved engene i Klokkerholm, 
før dalstrøget blev sat under vand.
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Stormens skader 
på Als’diger 
udbedres nu
Vinterstormen, der i de sidste dage af året 
1978 pressede oprørte vandmasser mod 
Danmarks østvendte kyster, gnavede også 
faretruende på digerne, som beskytter den 
sønderjyske ø Als mod højvande i Øster
søen. Den højeste vandstand skønnedes at 
have været 2 meter over daglig vande.

Det var navnlig ved Skovmose-diget på 
øens sydspids og på halvøen Kegnæs i Hø
rup Hav, at der opstod faretruende situa
tioner med digebrud til følge.

For en månedtstid siden blev der holdt 
licitation over retablering af digerne. Ska
derne var forud anslået til henholdsvis 1,3 
mill. kr. og 400.000 kr.

Bag begge digestrækninger lå lave om
råder, som Hedeselskabet for år tilbage 
havde projekteret afvanding for. Skov
mosediget yder beskyttelse for et lavt re
kreativt område med omkring 600 som
merhuse, hvoraf halvdelen var i umiddel
bar fare for at få vandskade i tilfælde af 
digebrud. På Kegnæs skiller diget Hartsø 
lavningen fra højvande i Østersøen. Sidste 
gang digerne her gav efter var i 1872. Da 
blev Kegnæs skilt fra Als, og ved over
svømmelse af lavningerne ved Hartsø og 
Grønmark blev halvøen til tre øer.

Når situationen den 30. og 31. decem
ber udviklede sig så faretruende, skyldtes 
det ikke mindst, at snestormen blokerede 
vejene til de truede diger, så ikke engang 
bæltekøretøjer kunne komme frem med 
sandsække.

Mens 100 af Kegnæs’ 800 indbyggere i 
lang tid og i bidende kulde hjælpeløse hav
de iagttaget, at diget var ved at give efter 
fire steder, nåede et militært køretøj fra 
Sønderborg frem med 5000 sække, og en 
helikopter kastede yderligere nogle tusinde 
ned. Diget kunne derefter stabiliseres så 
meget, at det kunne modstå det næste høj
vande, hvorefter faren for yderligere dige
brud gradvis formindskedes. hk



Jyllands 25.000 
småskove kan 
udnyttes bedre
30 pct. af småskovsaralet bliver aldrig passet

Af skovteknikerelev 
Peder Brøgger, Foersom

Som led i min uddannelse har jeg i vinteren 
1978/79 udført en småskovsanalyse på skov
part 1 under Hedeselskabets 5. Plantagedi
strikt i Birkebæk. Skovparten afgrænses om
trent af Herning kommunes sydlige grænse 
og hovedvej A 15.

Småskov er betegnelsen for en skov i 
størrelsen 0,1-50,0 ha. Småskovene udgør 
ca. 24 pct. af Danmarks skovareal, og de 
passes oftest ringere end de større skove.

Småskovene har hidtil kun været et virke
felt for Hedeselskabet, hvis ejerne ønskede 
nogle arbejder udført. Min analyse er der
for den første, der har registreret samtlige 
småskove i et område. Resultaterne har sta
tistisk interesse, og desuden udgør de et 
praktisk kartotek for skovfogeden, så han 
ved fremtidige henvendelser straks kan fin
de skovens data.

Tyndt bevoksede arealer som gamle grus
grave, bjergfyrkrat, elle- og pilekrat blev 
ikke medregnet. Analysens resultat blev 220 
småskove med 670,67 ha. Gennemsnittet er 
3,05 ha; 134 skove er mindre end 2 ha og 
14 skove er over 10 ha.

De store plantager i området (Birkebæk, 
Høgildgård m.fl.) er tilplantet i tiden 1875- 
1915. Småskovene er langt yngre: 56 pct. af 
arealet er tilplantet i de sidste 30 år.

Træartsfordelingen er ret typisk for hede
egne. Rødgran dækker 55 pct., ædelgran 4, 
fyr 22, andre nåletræer 9 og løvtræ 9 pct.

*
Skovene blev opmålt med favnemål og 
kompas efter et kort besøg og interview 
med skovejeren. Herved fremkom følgende 
oplysninger om skovdriften:

Der tilplantes hyppigst og mest i de stør
re småskove, som generelt ligger på den dår
ligste landbrugsjord.

Pyntegrøntet udnyttes hos kun 10 pct. af 
ejerne. Klippetidspunktet falder sammen 
med markarbejdet i okt.-nov.

10 pct. af skovantallet hører ikke sammen 
med landbrug.

22 pct. af ejerne har haft indtægter fra 
skovdrift siden 1974.

37 pct. af ejerne har foretaget hugst siden 
1974. Det er et meget lavt antal, idet rød
gran normalt bør udtyndes hvert 6. år.

20 pct. af ejerne ønskede besøg af skov
fogeden for at få vejledning om presserende 
plante-, kultur- og hugstproblemer. Andre 
fik bistand fra forstkyndige familiemedlem
mer, og nogle ønskede at passe skoven selv 
uden fremmedes indblanding. Til rest er der 
ca. 50 pct. af ejerne med 30 pct. af arealet, 
som ikke ønsker bistand, og som ikke selv 
udfører nogen form for skovpleje.

Den manglende skovpasning har følgende 
årsager: (a) et stort landbrug kræver hele 
arbejdsindsatsen, (b) landmanden har et hel
dagsjob i industrien, (c) antallet af land
brugsmedhjælpere er faldet, (d) de første 
udtyndinger kan ikke betale lejet arbejds
kraft og (e) kun et fåtal bruger brænde til 
opvarmning.

Ved skovopmålingen blev hver bevoks
nings tilstand bedømt. I alt trængte ca. 45 
pct. af arealet til en eller anden form for 
akut pleje: påkrævet tynding, moderat tyn- 
ding, renafdrift, plantning, efterbedring. 
Men det er tvivlsomt, om ejerne vil bekoste 
disse førsteindgreb eller selv udføre dem.

*

Mange af de passive skovejere ytrede ønske 
om, at der under en (evt. kommunalt) over
ordnet ledelse blev iværksat et skovpleje
program ved hjælp af arbejdsløse, så sam
fundet kan drage nytte af både beskæftigel
sen og de store mængder henfaldende po
tentielt brændsel. Der står i gennemsnit 60 
m3/ha. Også i de mange gamle læhegn er 
der en betydelig brændselsreserve; se Jørgen 
Skyums artikel herom i H.T. nr. 1. 1979.

For at overtale skovejerne til at investere 
i kyndig lejet arbejdskraft fra Hedeselskabet 
vil det være nødvendigt at give en grundig
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information om betydningen og udnyttelsen 
af de eksisterende skove, med særlig vægt 
på god pasnings fremtidige indtægtsmulig
heder.

Den endelige konklusion på min små
skovsanalyse er, at Vs af arealet passes ri
meligt, Vs passes dårligt, og Vs passes over
hovedet ikke. Det ligger udenfor analysens 
rammer at angive direkte løsninger, men der 
må og skal gøres noget for at fremme ud
nyttelsen af Jyllands mindst 25.000 små
skove.

Redaktionelt

Hedeselskabet 
yder råd og 
vejledning
I tilknytning til ovenstående artikel om 
manglende pleje og udnyttelse af en stor del 
af småskovene er det naturligt at anføre, at 
Hedeselskabets Skovbrugsafdeling kan yde 
råd og vejledning til småskovsejere.

Dette indebærer, at en småskovsejer efter 
anmodning kan få et lejlighedsvis besøg af 
den lokale skovfoged, som evt. uden veder
lag kan besigtige plantagen og vejlede eje
ren om, hvilke plejeforanstaltninger og hugst
muligheder der vil kunne komme på tale. 
Endvidere vil skovfogeden for ejeren kunne 
udarbejde et overslag over de med arbejdets 
gennemførelse forbundne udgifter og ind
tægter.

Såfremt ejeren efter skovfogedens besøg 
beslutter sig for at lade Hedeselskabet ud
føre de pågældende arbejder, påtager ejeren 
sig at afholde de med arbejdet forbundne 
omkostninger inch vederlag til dækning af 
skovrider-/skovfogedbistand. Hvis der ved 
arbejdet fremkommer indtægter ved salg af 
træ, pyntegrønt eller juletræer, vil disse ind
tægter alt efter omstændighederne helt eller 
delvis kunne dække omkostningerne eller 
udbetales som overskud, og ejeren vil efter 
arbejdets udførelse have en plantage med 
ofte væsentlige forøgede fremtidige indtægts
muligheder. S.G.

Doktorafhandling om 
Landbrugsrådet

Landbrugsrådet som erhvervspolitisk 
toporgan 1919-1933 
Af Erik Helmer Pedersen 
660 sider, 130 kr.

Erik Helmer Pedersen, lektor ved Køben
havns universitet, forsvarede den 21. sep
tember en doktorafhandling om Landbrugs
rådet som erhvervspolitisk toporgan 1919- 
1933.

Mange af vore læsere vil kende forfatte
ren, da det var ham, som skrev 2. bind af 
Hedeselskabets historie Hedesagen under 
Forvandling.

I afhandlingen klarlægges, hvorledes det 
nyoprettede landbrugsråd som fællesrepræ
sentation for landbrugets faglige og økono
miske organisationer dels opfattede og dels 
udfyldte denne rolle i en vanskelig tilkø- 
ringsfase 1919-33. I tre hovedafsnit med 
grænser ved 1925 og 1930 følges i detaljer, 
hvorledes de ansvarlige organisationsledere 
søgte at skabe overensstemmelse mellem 
konkrete organisationsinteresser og let ab
strakte helhedssynspunkter.

I første afsnit vises, hvorledes den senere 
stats- og landbrugsminister Thomas Mad- 
sen-Mygdal ved dygtigt spil på Påskekrise
situationen 1920 fik landbruget samlet påny 
under det liberale bannermærke. Program
mets fortsatte bæredygtighed over for æn
drede afsætningsvilkår er hovedtemaet i an
det afsnit, og det er her forfatterens hoved
synspunkt, at rådet ved en lidt for stivnak
ket fastholden ved de landbrugsliberale dok
triner svækkede erhvervets muligheder for 
at komme 1930’ernes krise en anelse i for
købet. Endelig klarlægges i sidste afsnit, 
hvorledes Landbrugsrådet med bistand fra 
det politiske system efterhånden fik tilveje
bragt et nyt arbejdsgrundlag for et krise
ramt eksporterhverv.
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O brandskader 
anmeldt i 1979

Skove under 5 ha og 
,,offentlige“ skove falder uden 
for miljøministeriets 
erstatningsordning

- Et af de væsentligste punkter i beretnin
gerne ved foreningens årsmøde de sidste 
mange år har været forholdet til miljømini
steriet og det under dette ministerium ned
satte udvalg vedrørende brand- og hærværks
skader som følge af offentlighedens færdsel 
i private skove, sagde direktør Søren Gro
sen, Viborg, ved repræsentantskabsmødet, 
som Dansk Plantageforsikringsforening holdt

den 25. september på Sallingsund Færgekro.
Efter at betænkningen er blevet færdig, 

skal den til godkendelse i miljøministeriet 
og til sidst godkendes i finansudvalget. 
Først 4 måneder derefter kan den træde i 
kraft, så der vil nok endnu gå en rum tid, 
før aftalen endelig kan begynde at virke. 
Foreløbig er der gået 8 år med forberedel
serne.

To kategorier af skove, nemlig skove un
der 5 ha og „offentlige” skove falder ikke 
ind under erstatningsreglerne.

Vore statistikker over brandskader viser, 
at over halvdelen af skaderne vil kunne 
komme ind under miljøministeriets erstat
ningsordning, og at vi derfor - alt andet 
lige- skulle kunne nedsætte præmierne til 
det halve, når ændringerne træder i kraft.

Herfra må undtages de offentlige skove 
og strengt taget også de omtalte private sko
ve under 5 ha og enkelte andre.

Da de små skove under 5 ha spiller en 
meget lille økonomisk rolle i erstatningerne,

%
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I forreste række og som nr. 1 og 3 fra højre bagved foreningens repræsentantskab. Fra ven
stre kammerherre, hofjægermester Chr. Mourier-Petersen, Rugård, (næstformand), skov
ejer J. Kieldsen, Trend (formand), hofjægermester, godsejer A. Oluf sen, Quistrup (formand 
for bestyrelsen), proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, Tolne, gdr. Johs. Callø, Bevtoft, pro
prietær Bertel Overgård, Outrup, Mors, og gdr. Viggo Alexandersen, 0. Sottrup. - Bagest 
fra venstre revisor Folmer Kristensen, Viborg, skovrider lb Smith, Legindbjerge, direktør 
Søren Grosen, Viborg, kasserer P. Ditlev Petersen, Viborg, og landsretssagfører Torben 
Ørum, Viborg.
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og det vil være administrativt ganske van
skeligt at udskille dem, kan vi nøjes med at 
dele forsikringsbestanden op i to kategorier: 
offentlige skove og private skove, og ope
rere med to forskellige præmiesatser.

Hvis vi skal foretage ændringer i forsik
ringsbetingelserne, må vi benytte lejligheden 
til at oprette en ny klasse, nr. VII, med hen
holdsvis 6 kr. pr. ha i præmie og en maksi
mumserstatning på 8400 kr. pr. ha - og 
endvidere hæve minimumspræmien fra de 
nuværende 5 kr. til f.eks. 25 kr.

Der er i beretningsåret udmeldt 76 plan
tager rpcd 1680 ha af foreningen og ind
meldt plantager med 1182 ha. Siden da er 
der indmeldt 499 ha, hvorefter det forsik
rede areal i dag udgør 77.126 ha.

I det forløbne år er der til 7 plantage
ejere udbetalt 67.141 kr. i erstatning. Præ
miebeløbet i 1978/79 var 204.731 kr., og 
der er i 1979 ikke anmeldt brande. Gennem 
årene er anmeldt 2278 ha brandlidte area
ler, og der er i erstatninger udbetalt godt 
1,1 mill. kr.

Til repræsentantskabet var der to nyvalg,

Det var fiskeriejer Karl E. Jøker, Egtved 
(Vejle amt) og forsøgsleder Johs. Meinche, 
Statens Forsøgsstation Lundgård, Vejen 
(Ribe amt). De øvrige valg til repræsentant
skab og bestyrelse var genvalg. Foreningens 
næste årsmøde holdes i Houborg.

Kassereren P. Ditlev Petersen, Viborg, 
forelagde regnskabet, der balancerede med 
388.813 kr. og sluttede med et overskud på 
275.360 kr. Balancen pr. 1. april 1979 var 
1.906.000 kr.

Regnskabet, der offentliggøres andetsteds 
i bladet, godkendtes.

Under ledelse af skovrider Ib Smith, Le- 
gindbjerge, og proprietær Bertel Overgaard, 
Outrup, så repræsentantskabet efter mødet 
Legindbjerge og Sdr. Herreds plantager på 
Mors. Fra den første var der en smuk ud
sigt til Sallingsund og den nye bro. I den 
sidste var der en fin kultur med juletræer 
og en anselig gammel bestand af både løv
træer og graner. Det skyldes bl.a., som E. 
M. Dalgas sagde for mange år siden, at 
plantagen i modsætning til andre jyske plan
tager er „plantet på hvedejord".

25 år på Dyrvig hede
Ved en sammenkomst i Lyne forsamlings
hus har nybyggere med børn og børnebørn 
markeret 25-året for, at de begyndte at 
drive landbrug på Dyrvig hede, efter at 
Hedeselskabet havde pløjet og merglet 275 
ha. Ved udstykningen opstod 19 ejendom
me, hvoraf kun de tre i dag drives i den 
oprindelige form. De andre har specialise
ret sig, og kun få er flyttet fra egnen.

Der er kun 100 
urfugle tilbage
I løbet af 5 år indtil 1978 er den danske 
urfuglebestand faldet fra 420 til ca. 100 stk., 
skriver Hans Jørgen Degn i Danske Vildt
undersøgelser, hæfte 31, og han nærer tvivl 
om, at fuglen nu kan overleve i Danmark.

Et spinkelt håb levner han dog ved, at 
små bestande synes at have stabiliseret sig 
på de store urfugleterræner ved Ulfborg, 
Borris og Oksbøl. Degn anfører, at det vil

tjene fuglen bedst, hvis den bliver ladt i 
fred for menneskelig nærværelse, og at der 
foretages den nødvendige terrænpleje.

Til ovenstående kan tilføjes, at der i som
meren 1979 blev set en urhøne med 10 kyl
linger i Kongenshus Mindepark, hvor der 
skønnes at være en halv snes fugle tilbage.

Planteskolen i 
Skærbæk lukker
Bestyrelsen for A/S Plantningsselskabet 
Sønderjylland har besluttet, at Skærbæk 
Planteskole skal lukkes.

Den 1. oktober overtog Hedeselskabet 
planter og andre løse aktiver for at forestå 
afviklingen, der formentlig kommer til at 
strække sig over en 2-årig periode. Det 
skønnes, at omkring halvdelen af plantesko
lens stab vil kunne beskæftiges i afviklings- 
perioden. - Et betydeligt underskud i løbet 
af de sidste 3 år ligger til grund for at ned
lægge planteskolen.
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De blomstrende 
træer og buske 
i læhegnene II

Af dr. phil. Ole Hammer

De nye store læhegn, der i disse år skyder 
op i de midt- og vestjyske egne, kommer 
til at præge landskabet - på godt og ondt. 
Læet er meget ønskeligt, men det har sin 
pris. Har man besøgt de engelske egne, der 
er tæt gennemtrukket af levende hegn, så 
det er en undtagelse, at man kan se ud over 
landskabet, begynder en betænkelighed at 
spire. Består hegnene tilmed kun af en en
kelt planteart eller nogle få stykker, bliver 
de monotone - vi kender lidt til det fra de 
fynske syrenhegn - hvorfor det er vigtigt, 
at mange forskellige træ- og buskarter ind
går, så løvmassernes form og forskellige 
farve tilføjer liv og variation og allerbedst, 
at talrige egentlig blomstrende træer og bu
ske indgår i sammensætningen.

Et blik ned over listen over de træer og 
buske Hedeselskabet har anvendt i læplant
ningerne i sæsonen 1978/79 er opmuntren
de, idet den viser en vældig variation imod 
tidligere tiders millioner af hvidgraner og 
sitkagraner.* Men arbejdet er nyt, så man 
må vel gå ud fra, at hegnene ikke hermed 
har fået den endelige udformning?

En lang række løvtræer og -buske er 
nævnt. Tilsyneladende satser man på, at de 
store træer, der om en menneskealder eller 
to skal rage op over hegnene, skal være eg, 
elm og ahorn. Iblandt de knap så store og 
ikke så længe levende satser man på el og 
birk efterfulgt af tjørn, pil, gedeblad, Ame- 
lanchier spicata m.v., der har pæne blom
ster, og først længere nede i rækken kom
mer Primus - dvs. blomme, kirsebær, hæg

* Jeg skylder Hedeselskabets centralplantesko
le megen tak for oplysningerne om, hvad der 
er blevet plantet i læhegnene.

m.fl. - og Malus, æblerne, der har de smuk
keste blomster.

Det er ganske anselige mængder, der er 
blevet plantet: årligt godt 2,8 millioner, 
hvoraf 865,000 udgøres af vore to ege, elm 
og ahorn og ca. 450.000 udgøres af de to 
store elle og birk. Knap 720.000 fordeler sig 
på tjørn, et par pile, 2-3 gedeblad og Ame- 
lanchier spicata, medens der kun er 84.000 
Primus og 69.000 Malus. Denne fordeling 
er næppe efter kvalitetskriterier; man må 
snarere gætte på, at den er efter de forhån
denværende søms princip.

Der er en gammel tradition for brug af 
tjørn i hegnene, hvorfor „formeringsappa- 
ratet“ og afsætningen er i orden, så man 
uden vanskelighed producerer op imod en 
halv million tjørne, hvorimod det synes at 
ligge tungt med de smukkere og mere vær
difulde Primus og Malus. At de i det hele 
taget kan leveres i 10.000-stk. partier fra 
Hedeselskabet og enkelte andre planteskoler 
skyldes formentlig Plant for vildtets værdi
fulde indsats. Men der er utvivlsomt endnu 
mange værdifulde træagtige planter, det 
ville være ønskeligt at få opformeret i stort 
tal til de mangerækkede læhegn.

Jeg vil f.eks. stærkt anbefale en Malus 
haccata (fra Manchuriet og øerne nord for 
Japan) og et par typer Malus sieboldii (fra 
Korea og Japan). Begge er uhyre rigtblom- 
strende allerede i ung alder, og fra 12-15 
års udvalgsarbejde ved vi, hvilke der er 
fuldt anvendelige i de danske læhegn; kun 
opformeringen danner problemer. To pri
vate planteskoler var så småt ved at tage 
fat på to gode Malus baccata-typer, men så 
længe ingen kender de pågældende planter, 
er der ingen efterspørgsel, så det kunne ikke 
blive til noget. Nu er et par kloner på vej 
over Hornum forsøgsstation i samarbejde 
med Frøkildeudvalget og under kontrol fra
Plantetilsynet, så man må håbe det bedste.

*
For ca. 35 år siden blev jeg inspireret af dr. 
C. Syrach-Larsens bestræbelser på igennem 
Plant for vildtet at hjælpe vildt og fugle til 
bærbærende træer og buske i læhegn, remi
ser o.lign. Noget lignende burde gøres med 
henblik på humlebier og andre bier, hvorfor 
Statens Biavlsforsøg så småt prøvede disse
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muligheder, der blev brat stoppet af spare
bestræbelserne. Da sagen er næsten moden 
og værdifuld, fortsætter jeg privat.*

I første del af denne artikel, nr. 3/1979, 
blev opremset en del plantefamilier, der 
omfatter for bier værdifulde arter. En del 
af disse er udplantede på markskel, hvor de 
i konkurrence med bl.a. kvikgræs og udsatte 
for vind og vejr, kunne give et indtryk af, 
hvad de kunne holde til. I en kort opsum
mering af erfaringerne kan nævnes: adskil
lige af pilene (Salix) skuffede ved at miste 
store grenpartier efter svampeangreb, eller 
ved at have en uheldig tilbøjelighed til at 
blive urimelig brede (S. x dasyclados). De 
rigest blomstrende og tilsyneladende bedste 
var S. x smithiana på markjord og S. ca- 
praea på mosejord. Adskillige af Lonicera- 
arterne klarede sig fint. L. tatarica og L. 
xylosteum synes lige værdifulde. Liguster og 
syren, der bi-mæssigt ikke er særligt værdi
fulde, da blomsterne kun har to støvdragere 
og de fleste syrenblomster er for langkro
nede, klarede sig ikke alt for godt. Caraga- 
na og Elaeagnus klarede sig derimod ud
mærket og søges temmelig godt af bierne. 
Adskillige af Cotoneaster-arterne klarer sig 
ganske pænt, men her er stor forskel på bi
besøget. Roserne synes at have svært ved at 
komme igang i den hårde konkurrence; den 
tidlige R. hugonis kunne slet ikke klare sig. 
Inden for Pi^es-slægten overraskede en rosa 
R. sanguineum, der søges stærkt af humier, 
ved at klare sig pænt og inden for ret få år 
blive væsentligt fyldigere end R. alpinum, 
der ikke søges nævneværdigt. Nogle Cornus- 
arter blev forsøgt, men de var stort set uden 
interesse, og den meget tidligt blomstrende 
C. mas kan dertil ikke holde sig opret, men 
gror ud i en skæv vinkel i forhold til vesten
vinden.

*
Inden for slægten Primus bruges allerede de 
tre meget værdifulde: fuglekirsebær, mirabel 
og glansbladet hæg, der også hos os er groet 
godt til lige som P. padus (hæg) og P. ma- 
haleb (weichel). Vor hjemlige slåen er lige

* En hjertelig tak skal udtrykkes overfor Fre
deriksborg amts plantningsselskab der har 
stillet midler til rådighed, så dette arbejde 
kan fortsættes lidt endnu.

ledes fortrinlig, ialtfald på noget bedre jord, 
hvorimod vi har haft skuffelser med kræge 
(P. insititia) og den koreanske hæg (P. maa- 
ckii). Krægen gror godt til, men er overor
dentlig fattig på blomster, medens P. maa- 
ckii, der imponerer ved meget hurtig vækst 
og rig blomstring, tilsyneladende for et stør
re antal rammes af en sygdom, der dræber 
store grenpartier eller hele det unge træ.

Endnu en Prunus synes af interesse, da 
den som et lille let træ blomstrer uhyre rigt 
lidt tidligere end slåen. Den har kun været 
til at skaffe som podede individer, hvorfor 
der er forsøgt med frøplanter efter Arbore-

Fire-årige stiklinger af en Malus baccata- 
hybrids frøplanter. Man ser tydeligt den 
overraskende varierende væksttype og stør
relse.
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tets to eksemplarer. Spredningen er dog 
stor, men der er meget værdifulde typer 
iblandt, hvorfor to er under afprøvning ved 
Hornum. I modsætning til moderplanten er 
de nemme at stiklingformere.

Sammenlignet med de robuste, hurtigt- 
voksende og meget blomsterrige Primus vir
ker Amelanchier spicata mærkværdig spag, 
spinkel og ikke særlig rigtblomstrende. I 
konkurrence med kvik klarede den og A. 
canadensis sig væsentligt dårligere end Pru- 
nus-erne. Dertil kommer, at bierne kun in
teresserer sig for dem, når der ikke er andet 
i blomst.

Malus sieboldii HB 10 der blot 8 år efter 
stiklingen blomstrer rigt og har nået ca. 4 
m.s højde.

m jfK

m
S* tfv:

ei

M

Inden for slægten Malus findes en snes ar
ter først og fremmest i Fjernøsten og i 
Nordamerika, men der går flere hundrede 
hybrider i handelen. Mange er blevet efter
prøvet, men kun nogle få typer af de to 
nævnte fjernøstlige arter synes af interesse i 
læplantningerne. Formeringen volder dog 
vanskeligheder, da de typer af M. baccata, 
der synes mest værdifulde, formentlig er hy- 
bridiserede, så frøafkom spalter temmelig 
voldsomt. Beklageligvis er de næsten ikke til 
at stiklingformere, hvorimod andre typer, 
der ligeledes er værdifulde, men måske knap 
så smukke, nemt lader sig stiklingformere. 
To typer er nu til afprøvning ved Hornum. 
Medens M. baccata har forholdsvis store 
pyntelige frugter, har den anden østasiatiske 
art M. sieboldii ikke haft den samme til
trækning for havefolket, formentlig grundet 
de mindre frugter, hvorfor vort udgangs
materiale er væsentligt mindre hybridiseret. 
Også af denne er to typer til afprøvning ved 
Hornum, den ene er endda efter en natur
indsamling i Japan.

Frøhaver af udvalgte Malus-typer er en 
mulighed, der bør forsøges, men sagen kom
pliceres ved, at de er udpræget selvsterile, 
så der skal skaffes to forholdsvis lidt spal
tende typer. Men stiklingsformering er også 
en farbar vej for adskillige typer, men her 
må man så huske, at der i læhegnene skal 
plantes to typer, for at sikre bestøvningen 
her, for ikke at gå glip af de meget pynte
lige og af fuglene værdsatte frugter.

Den megen udspaltning i frømaterialet 
muliggør udvalg af typer til forskelligt brug. 
Nogle af M. baccata-typerne vil sandsynlig
vis blive forholdsvis store træer, andre for
mentlig brede overhængende store buske. 
Nogle af M. sieboldii-typerne har nået 4 
m.s højde i den 8. sommer efter de blev 
stukket, andre er kun omkring en meter. Er 
der indblandet arv fra sødæblet, og det er 
der oftest i de med større, mere pyntelige 
frugter, er de meget stærkt udsat for bid af 
rådyrene, hvorimod navnligt M. sieboldii- 
typerne går helt eller næsten helt fri. Ad
skillige typer er ikke kommet over knæhøj
de i løbet af 8-12 år, hvor to M. sieboldii- 
typer (H. B. 10 og 8/47 fra Stockholm og 
Arnold Arboretet) er mellem 4 og 5 meter.
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Variationen i frømaterialet kan også give 
overraskende afsløringer af skjulte arvean
læg. En - tvivlsom - M. sieboldii (LBH) fra 
Arboretet, der formentlig er blevet bestøvet 
fra andre tvivlsomme M. sieboldier og M. 
baccata - både tvivlsomme og temmelig 
gode - gav frøplanter, der som tiårige varie
rer mellem godt IV2 og godt 6 meters høj
de, de sidste utvivlsomt med arv fra sød
æble, men alligevel ikke bidt af hjortene. 
En af de lave typer er udstyret med drabe
lige grentorne, langt værre end nogen slåen 
eller tjørn. Desværre lader den sig ikke stik- 
linformere.

*
Inden for Hedeselskabets læplantninger og 
en forsøgsplantning er i 1972 og 1974 sat 
en del 2-3 årige Malus, både podninger, 
stiklinger og frøplanter, og på et tidspunkt, 
hvor den nuværende oversigt ikke var byg
get op. På Hegnsvig-egnen står adskillige 
M. sargentii ad seende ns-fxøp\a.niex fra en 
frøhave på Studsgård. De spalter voldsomt 
ud, men er stort set sunde, rigtblomstrende 
og smukke, omkring 2 m høje og godt IV2 

m brede og kun lidt mindre end hegnets 
bedste: eg, gråel og ahorn. Der står også en 
del Prunus maackii, der ikke kan klare sig, 
samt en del M. sieboldii af to typer, der 
begge er 1. gen. efter japansk naturindsam
ling. Begge klarer sig pænt og er omkring 
lV2-l3/4 m høje og knap så brede, sunde og 
tætte, men ingen har blomstret endnu.

Nord for Herning står endnu et par hold,

hvor en M. baccata (G der nu er til afprøv
ning ved Hornum) klarer sig fint med Va 
m.s årsskud og ca. 1,8 m.s højde og ca. 1,2 
m.s bredde. En lang række praktisk taget 
ensartede frøplanter af en M. sieboldii (Hes
se) er lidt større (ca. 1,9 X 1,3 m) medens en 
anden (Arboretets 8/47) måske er lidt min
dre men tættere, men det er næppe for me
get at sige, at Maluserne er fuldt på højde 
med hegnets bedste: eg og elm. Bøgene var 
meget ringe, ikke over Va ni, formentlig år 
ud og år ind ødelagt af sen nattefrost, der 
altså ikke generer Maluserne.

Ved en forsøgsplantning under Jydsk 
Landvinding på meget ringe hedejord ved 
Munklinde var bl.a. tre typer M. sieboldii 
og frøplanter efter temmelig spaltende M. 
baccata samt Primus /nc/su-frøplanter med. 
Der blev sammenlignet med vel 30 andre 
træagtige, der alle fik meget barske kår. M. 
/iflccrtta-materialet var for spaltende, til at 
slutte noget videre ud over, at en del enkelt 
individer klarede sig forbavsende og nu 7 år 
efter plantningen er godt mandshøje. M. 
sieboldiierne har uden undtagelse klaret sig 
fint og er lVå-IVa m høje og næsten lige så 
brede. To tørkesomre har de passeret mærk
værdigt uskadte, ja, faktisk bedre end prak
tisk taget alle andre i forsøgsplantningen.

For mig at se, er der ikke tvivl om, at ad
skillige Malus-typex vil kunne gøre udmær
ket fyldest i de mangerækkede læhegn og 
dertil tilføje hegnene øget skønhed og større 
værdi for de bestøvende insekter.

Oldtidsfund
Undersøgelser, som Hedeselskabet foreta
ger i Illerup ådal ved Skanderborg, er di
rekte årsag til, at udgravningen efter 1700 
år gamle våben og anden personlig udrust
ning fra Jernalderen er blevet genoptaget, 
efter at arbejdet stort set blev indstillet i 
1956 og afløst af såkaldte nødgravninger.

Hedeselskabets virksomhed i ådalen ta
ger sigte på at fastslå, hvor hurtigt jord
overfladen sætter sig (synker) efter afvan
ding. Undersøgelser over 3 år viser, at jor
den i dalen har sat sig 35 cm, og det vakte 
uro i arkæologiske kredse, da sænkningen 
af jord og grundvandstand betyder øget ilt

ning af jordlagene og de genstande, der er 
i dem. Faren for forvitring af de store vå
bendepoter, som endnu findes i mosen, var 
nærliggende.

Takket være en gave på 3,5 mill. kr. fra 
A. P. Møllers Fond kan udgravningerne nu 
fortsætte og afsluttes. - Våbnene i mosen 
hidrører fra ofringer, som er foretaget af 
den sejrende part i to slag, der er udkæm
pet med 150 års mellemrum. Sejrherrerne 
var ifølge arkæologerne begge gange lokale 
beboere.

Indtil i dag er der i ådalen bragt ca. 3000 
genstande for dagens lys, bl. a. 220 sværd 
og 600 spydspidser.
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Vor mand 
fortæller om 
spændende job 
i Vestafrika

Af cand. agro. Karl Barslund, 
Sierra Leone

Forfatteren af denne artikel er af Det 
danske Hedeselskab „udlånt“ til Carl Bro 
International, et rådgivende ingeniørfirma 
med hovedkontor i Glostrup. Firmaet har 
ved en licitation fået til opgave at køre 
et 4-årigt integreret landbrugsudviklings
projekt omfattende 6 høvdingedomæner 
i Koinadugu distriktet, den nordøstlige 
del af Sierra Leone. Projektet er finansie
ret af EEC (fællesmarkedslandene) støt
tet af modtagerlandet.

Projektets hovedopgave er at udvikle 
landbruget i projekt-området fra det nu
værende subsistensniveau til et eksporte
rende erhverv. Samtidig skal afsætnings- 
og forsyningssituationen sikres ved etab
lering af et marketingssystem samt byg
ning af nye feeder roads (forsyningsveje). 
1 parentes skal bemærkes, at et andet 
EEC-projekt sideløbende er i gang med 
at bygge en ny vej fra projektområdet 
med forbindelse til hovedstaden Free
town, hvorved transportmulighederne vil 
blive væsentligt forbedret.

Et brøndbygningsprogram indgår også 
i projektet. Det er således planlagt, at der 
i projektets levetid skal bygges ca. 200 
landsbybrønde, hvilket vil forbedre folke

sundheden væsentligt, da mange epidemi
ske sygdomme opstår af urent drikke
vand fra vandløbene.

Projektets daglige ledelse forestås af 4 
danskere, projektlederen, der er agronom, 
en dyrlæge, der varetager kvægbrugskom- 
ponentet i projektet, en agronom, der 
forestår konsulentvirksomheden (exten
sion), og en agronom, der står for plan
lægning og udvikling af jordbruget, her
under især etablering af overrislingsanlæg 
for ris- og grøntsagsdyrkning (forfatte
ren). Projektet startede i juli 1978 og har 
således godt et år på bagen.

Denne artikel skal ikke i detaljer be
handle projektet. Det er derimod hensig
ten at give nogle oplysninger om landet 
Sierra Leone og dets befolkning til belys
nings af forholdene, hvorunder projektet 
arbejder. Der vil eventuelt ved en senere 
lejlighed blive mulighed for at behandle 
selve projektet og dets resultater mere 
detaljeret.

Personlige data:
Karl Barslund dimiteredes som agro
nom fra planteavlslinien på Landbo
højskolen i 1971.

1971-74: Grundforbedringskonsu
lent ved Hedeselskabets distriktskon
tor i Haderslev.

1974-77: Soil Fertility/Fertilizer 
Use Agronomist ved FAO-projekt i 
Brasilien.

1977- 78: Grundforbedringskonsu
lent ved Hedeselskabets distriktskon
tor i Videbæk.

1978- : Chief Land Development 
Officer ved Koinadugu Integrated 
Agricultural Development Project i 
Sierra Leone, forkortet K.I.A.D.P.
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Geografi, klima- og plantevækst
Sierra Leone er et lille forholdsvis ukendt 
vestafrikansk land beliggende mellem 10° 
og 7° nord for ækvator. Landet har græn
se mod nord og øst til Guinea, en tidli
gere fransk koloni. Sydgrænsen er fælles 
med Liberia, som blev oprettet af frigiv- 
ne amerikanske slaver. Vestgrænsen er 
Atlanterhavet.

Klimaet er tropisk, og årets middel
temperatur er omkring 26°C. Man skel
ner ikke mellem vinter og sommer, da 
temperatursvingningerne på årsbasis er 
meget små. Derimod deles året op i en 
regntid og en tørtid.

Regntiden begynder i juni-juli og varer 
ved til oktober-november med september 
som den regnrigeste måned. Overalt i 
landet falder store regnmængder varie
rende fra ca. 2 m til 7 m. I projektområ
det er middelnedbøren ca. 2,5 m, men 
kystområderne omkring hovedstaden 
Freetown får op til 7 m regn. Til sam
menligning får Danmark ca. 0,7 m regn.

Data om Sierra Leone:
Areal: 72772 km2

Befolkningstal: 3.272.000 (1978)
Hovedstad: Freetown (befolkning 

276.247)
Officielt sprog: engelsk
Uafhængighedsdag: 27. april 1961
Politisk system: republik med et kam

mer og eksekutivpræsident, et-parti- 
system

Lokalforvaltning: 4 provinser, der er 
dels i 12 distrikter, som igen er delt 
i 146 høvdingedomæner.

Møntfod: 1 Leone = 100 cent (ca. 5 
danske kroner)

Per capita indkomst: kr. 1140 
(1976/77)

Religion: islam og kristendom

Bortset fra kyststrækningen er tørtiden 
uden regn af betydning. I de tørreste må
neder, december, januar og februar, fal
der der normalt ingen nedbør. Det bevir
ker, at landbrug uden kunstig vanding er 
umulig i tørtiden. Mange vandløb tørrer 
fuldstændig ud, og det er svært at skaffe 
vand til husholdningen og kvæget.

Med så enorme regnmængder skulle 
man tro, at landet var dækket af regn
skov. Det har også været tilfældet en
gang, men der er i dag kun små områder 
tilbage. De ligger især mod syd langs 
grænsen til Liberia. Det meste af regn
skoven er blevet fældet af bønderne, der 
driver svedjebrug. Resten er hugget og 
eksporteret som tømmer.

I dag dominerer 4 typer vegetation. Sa
vannen mod nord består af store områ
der med græs og spredt træbevoksning.

Bush (kratskov) findes overalt i landet 
undtagen i kystområdet. I bushen vokser 
der en mængde forskellige træer og bu
ske, ligesom palmer (især oliepalmer) og 
elefantgræs er meget udbredt.

Spredt over det meste af indlandet fin
des sumpe, der normalt er græsbevokset. 
Raffiapalmen, hvis fibre bruges til bl.a. 
reb og kurve, vokser i disse sumpe, som 
i opdyrket tilstand er så frugtbare, at der 
årligt kan høstes 3 risafgrøder, hvis der 
er vand nok til rådighed.

Den fjerde vegetationstype er mangro
vesumpene, der strækker sig langs kysten. 
De udgør 10-15 pct. af landets samlede 
areal.

Historisk baggrund
Landet blev i 1460 opdaget af portugiser
ne, der gav det navnet Sierra Leone, som 
betyder løvebjergene. Navnet er forsåvidt 
misvisende, da der ikke findes løver i 
Sierra Leone. Portugiserne satte sig aldrig
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rigtigt fast i landet. I 1672 oprettede eng
lænderne et par handelsstationer på ky
sten, og portugiserne blev trængt ud. Det 
skete over det meste af Vestafrika hvor 
portugiserne kun beholdt Guinea Bissau.

I 1700-tallet blomstrede slavehandelen 
op på den vestafrikanske kyst, og også 
fra Sierra Leone udførtes et stort antal 
slaver. Fra slutningen af 1700-tallet og til 
1807, hvor slaveriet i England blev op
hævet, blev mange frigivne slaver sendt 
tilbage til Sierra Leone. Her grundlagde 
de Granville Town, det nuværende Free
town.

Det var dog først i slutningen af 1800- 
tallet, at England for alvor satte sig fast 
som kolonimagt i Sierra Leone. De eng
elske industrier voksede, og der var hårdt 
brug for råvarer fra kolonilandene. Sierra 
Leone forblev således en typisk engelsk 
koloni op til uafhængighedsdagen den 27. 
april 1961.

Sammenlignet med andre afrikanske 
lande, der også fik deres selvstændighed 
i tresserne, har Sierra Leone forvaltet sin 
selvstændighed forholdsvis roligt og for
skånet for militærkup. Dermed være ikke 
sagt, at landets økonomi er blevet for
bedret siden selvstændigheden. Landet er 
i dag i svære økonomiske vanskeligheder. 
Importen overstiger langt eksporten til 
skade for betalingsbalancen (på dette om
råde er danskerne jo ikke bedre).

Der er tydelige tegn på, at der var et 
veludbygget og godt vejnet i landet, da 
englænderne forlod det i 1961. I dag er 
nogle veje helt forsvundet og andre er 
kun farbare med specialkøretøjer. Mange 
broer er styrtet sammen på grund af 
manglende vedligeholdelse. Transport og 
anden kommunikation bliver derved 
yderst vanskelig.

Mange internationale hjælpeprogram

mer og udviklingsprojekter prøver i dag 
at hjælpe landet. Trods massiv økono
misk støtte fra især EEC, Verdensbanken 
og diverse FN-organisationer går udvik
lingen trægt fremad.

Befolkningen
Der lever ca. 3,3 mill, mennesker fordelt 
på ca. 20 forskellige stammer i Sierra 
Leone. Det siger sig selv, at kommunika
tionsproblemerne kan være store, når 
hver stamme taler sit eget sprog. Det har 
derfor været nødvendigt at udvælge et 
hovedsprog, som er det tidligere koloni
sprog, engelsk. Dette officielle sprog bli
ver dog ikke anvendt i dagligt talesprog 
af ret mange. Hovedparten af beboerne i 
byerne taler creole indbyrdes. Det er et 
blandingssprog, der mest består af engel
ske ord, men det indeholder tillige fran
ske, portugisiske og spanske. Ude i land
områderne bruges de lokale stammesprog, 
og kun meget få forstår og taler engelsk. 
Mange kan dog forstå creole.

Befolkningens levevis i de store byer 
adskiller sig ikke meget fra europæiske 
forhold. Der findes store supermarkeder, 
hvor alt kan købes, hvis kunden har 
penge.

Ude i landsbyerne er billedet helt an
derledes. Mange lever her i simple hytter 
bestående af et rum. Næsten alle er land
brugere, og de er stort set selvforsynende 
med fødevarer.

Den fremherskende religion i landom
råderne er islam, og flerkoneri er tilladt. 
For en landmand betyder det at have 
flere koner, at han kan passe et større 
areal, da kvinderne udfører en stor del 
af markarbejdet. De fleste kvinder befin
der sig tilsyneladende godt i et sådant 
polygamt ægteskab. Der er i mange til
fælde lavet en slags turnusordning. Hvor
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der fx. er 3 koner, passer én måske mad
lavningen, en anden tøjvasken, mens den 
tredie tager sig af andre forpligtelser i en 
lige, hvorefter alle skifter.

Det meste af handelen er domineret af 
libanesere, der begyndte at indvandre i 
slutningen af 1800-tallet på grund af in
dre uroligheder i det tyrkiske imperium, 
hvor også Libanon var inkluderet.

Landbrug
Landbruget i SierraLeone er primitivt. 
Mekaniseret drift og brug af kunstgød
ning er kun lidt udbredt. Al jordbear
bejdning foregår med hakke, hvilket be- 
tyder, at en bonde og hans familie sjæl
dent kan overkomme mere end ca. 2 ha. 
Nogle af de mest effektive bønder har 
taget stude til hjælp som trækkraft for 
primitive redskaber.

Regeringen og visse udviklingsprojek
ter har prøvet at introducere mekaniseret 
landbrug ved bl.a. at oprette maskinsta
tioner, forsynet med traktorer og plove, 
men de fik ingen steder succes.

Et eksempel fra projektområdet kan 
bruges til at illustrere, hvordan det er 
gået de fleste af den slags projekter. For 
få år siden var der 13 nye traktorer i om
rådet. I dag er der én tilbage, som er i 
en elendig forfatning. De andre står efter
ladt forskellige steder, hvor de gik i stå 
på grund af manglende vedligeholdelse.

Den enkelte bonde har ikke ejendoms
ret til jorden. Inden for et høvdingedøm
me er det normalt høvdingen, der giver 
bønderne tilladelse til dyrkning af et givet 
stykke jord. Her skelner man igen mel
lem 2 jordtyper, oplandet og sumpene. 
Oplandet dyrkes normalt kun for ét år 
ad gangen, hvorefter bonden flytter til et 
nyt areal (svedjebrug). Tilladelse til at 
dyrke oplandet er således etårig, medmin

dre det drejer sig om at etablere en plan
tage eller dyrkning af andre flerårige af
grøder. I disse tilfælde kan tilladelsen gi
ves for livstid.

Noget lignende gør sig gældende, når 
det drejer sig om dyrkning af sumpene. 
Etablering af rismarker i sumpene med
fører i reglen investering i form af grav
ning af kanaler, konstruktion af dæm
ninger m.m. Derfor vil ingen bonde være 
interesseret i en etårig dyrkningstilladelse. 
Det er da også mest almindeligt, at en 
bonde år efter år dyrker den samme 
sump,

I den nordlige provins findes der en hel 
del kvægavl. De fleste kvægbrugere hører 
til fulastammen, nomader, der flytter om
kring med kvæget for at finde foder. Især 
i tørtiden kan det være svært at finde 
tilstrækkeligt med græs, da det meste af 
oplandets vegetation visner ned. Kvæget
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bevæger sig da ned i sumpene, hvor der 
findes frisk græs, men hvor risbønderne 
også har deres rismarker. Der opstår der
for mange konflikter mellem kvæg- og 
agerbrugerne på grund af den skade, de 
løsgående kreaturer volder på afgrøderne.

Kvægracen i Sierra Leone hedder Nda- 
ma. Det er en lille race, hvis dyr er min
dre end jerseyracens. Køerne giver kun 
lidt mælk, men racen udmærker sig ved 
at være hårdfør og til dels resistent mod 
den af tsetsefluen overførte sovesyge, der 
er dødelig for ikke modstandsdygtige dyr.

Mellem 75 og 80 pct. af befolkningen 
er bønder. Alligevel udgør landbrugspro
duktionen kun ca. en trediedel af brutto
nationalproduktet.

Den vigtigste afgrøde, der dyrkes, er 
ris, som er grundelementet i den daglige 
kost. De vigtigste afgrøder, der dyrkes 
udover ris, er cassawa, jordnødder, olie
palmer, majs, kakao, kaffe, søde kartof
ler, tomater og mange forskellige grønt
sager og frugter.

Landet er ikke selvforsynende med 
landbrugsprodukter. Værdien af land
brugseksporten har således gennem man
ge år været mindre end værdien af im
porterede landbrugsvarer. De vigtigste 
importvarer er sukker, spiseolie, tobak, 
løg, tomater, mælk, mel og kød. De vig
tigste eksportvarer er kaffe, kakao og 
palmekemer.

Transporten af produkter fra landbru
get til byerne er yderst vanskelig på grund 
af de meget dårlige veje. I regntiden er 
store områder af landet ofte afskåret fra 
kørende transport. Alle produkter må da 
bæres fra og til området.

Stor udfordring
Det skulle fremgå af det foregående, at 
Sierra Leone hører til blandt de allerfat-

tigste udviklingslande. Op til i dag har 
landets regering lagt hovedvægten på at 
udvikle landets minedrift. Der var rige 
forekomster af diamanter og jern, men i 
1975 lukkede jernminen, og produktio
nen af diamanter er for nedadgående. 
Selv om der er opdaget bauxit til alumi
niumsfremstilling, må man konkludere, at 
minedriften er stagnerende. Regeringens 
politik er da også ændret til at satse 
hårdt på landbruget i fremtiden.

Et bevis herpå er de store udviklings
projekter, der i de seneste år er startet i 
Sierra Leone med henblik på landbruget, 
og flere er planlagt efter anmodning fra 
regeringen. Det er således en stor udfor
dring til os, der er med til at forvalte og 
bestemme over de mange udviklingsmil
lioner. Landet har de naturlige ressour
cer af frugtbar jord og rigelig nedbør, der 
betinger en stor planteproduktion. Sam
tidig bebos landområdeme af fortrinsvis 
arbejdssomme og fremskridtsvenlige bøn
der.

De kommende år vil vise, om der med 
de store udviklingsprojekter er lagt grund 
til en mere effektiv og stabil landbrugs
produktion i Sierra Leone.

Nye navne i 
Kongenshus

Følgende navne er blevet godkendt til 
placering i Kongenshus Mindepark:

Hjørring amt
Hvetbo herred. Saltum sogn.
Kr. A. Pedersen, Saltum 1877-1967 
Hustru Marie 1885-1970

Vejle amt
Nørvang-Tørrild herred. Filskov sogn.
Jens Nissen Pedersen 1881-1973 
Hustru Johanne Dorthea 1884-

156



A/s 0-A.3STSK: P^RØHAJSTDEL

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

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

Henvendelse kan ske til 
Hedeselskabets lokale kontor 
eller til hovedkontoret,
8800 Viborg,
telefon (06) 62 61 11 lokal 246.

Dræn rør
2". 8"- SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-943029
*

1

Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN .................................................... Poserå 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................  Poser å 400 I
GROV ............................................... Baller å 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



Tegl-drænrør
Røde tegl-drænrør i alle størrelser lagerføres 

Forhør venligst om vore priser

Morsø Teglværker A/S
7900 Nykøbing Mors . Tlf. (07) 7216 55

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

Daugbjerg . 8800 Viborg . Tlf. 07 - 54 81 25

Tegn abonnement på Hedeselskabets Tidsskrift

%

HAFNIA
HAANDIHAAND
-helsikring i hverdagen

C I M B R I A

T Ø M M E R

H A N D E L

Aktieselskab

Aabenraa

INDHENT TILBUD

P R I N S E N S  B R Y G
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Det gensidige Forsikringsselskab

»Dansk Plantageforsikringsforening«
Resultatopgørelse for tiden 1/4 1978 til 31/3 1979.

1977/78 kr.: Indtægter: Udgifter: 1977/78 kr.:
187.025 Præmier .................................. . 204.731,00 Udbetalt erstatning 67.439,50 99.623

1.376 Indskud ................................... 2.016,00 Administrationsudg. 46.014,34 60.107
125.855 Renter af obligationer ... . 147.282,78 Overskud, overført
25.907 Renter af bank og spks. . 34.562,92 til reservefond ................. ... 275.359,77 180.638

205 Renter af giro ......................... 220,91
340.368 388.813,61 388.813,61 340.368

Balancer pr. 1. april 1978 og 1979.

Aktiver: Passiver:
1.193.667,50 Fondsbeholdning ................... .. 1.305.057,50 Skyldige omkostninger .. 0,00 13.983,32

548,30 23,50 Grundfond ............................ 75.000,00 75.000,00
1.072,75 Girokonto ................................ 1.915,92 Reservefonden .................... .. 1.366.348,93 1.090.989,16

Sparekassen Midtjylland: Tekniske reserver,
95.499,20 Konto nr. 02.676 ................ . 200.192,93 skadesreserver ................. .. 355.000,00 355.000,00
51.254,91 Konto nr. 69.548 ................ 37.449,33 Kursreguleringsfond . . . . . .  109.634,17 56.393,14

Den Danske Bank, Viborg:
249.822,96 Konto nr. 7-66.937 ............. . 361.343,92

1.591.865,62 1.905.983,10 1.905.983,10 1.591.865,62

Søren Grosen, P. Ditlev Petersen,
direktionen. kasserer

Revisionspåtegning og -beretning.
Foranstående regnskab, der er aflagt efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser, har vi re

videret.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. .... ,a a Viborg, den 12. september 1979.

Som kritisk revisor: Revisionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen A/S
Viborg, den 17. september 1979. Folmer Kristensen

Bertel Overgaard statsautoriseret revisor

Bestyrelsen for „Dansk Plantageforsikringsforening". 
Nykøbing Mors, den 25. september 1979.

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

Gave-idé:

Giv Deres 
bekendte et 
abonnement på 
Hedeselskabets 
Tidsskrift

m

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- 
skinieverandør.



ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Spectetl« emner efter opgave. All i betonvarer efter 0 S 400

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

SPAREKASSEN IMidtjylland

Beton ApS

7500 Holstebro

AM i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

ru. (07) 42 31 33

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88 DANREGN
SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE -TLF. 07-180765*

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

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

ALT I ELEKTRICITET

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

Ny og bedre skovsav
JOBULP4/LP40
5,0 kg koncentreret ydelse, 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav I aln klasse 
(40 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber aom må kræves 
al en virkelig »kovhuggersav. 
Prøv JOHILP4/IP40 
haa osl

ft

æsfcffis&m

Alt i skovredskaber fra
(ESI JOBU

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

tø 7

Import - En gros - Salg - Service

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



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø '£f<jI
oa planter.
Plantekatalog tilsendes gerne på forlangende.

■jw.iru y

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 87 15 00 

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

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

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

ANDELSBANKEN

L.HAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57-8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

H E D E S E L S K A B E T S  L A B O R A T O R I U M
Klostermarken . 8800 Viborg . Telefon (06) 62 61 11

► =
■m.

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

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

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.



SKOVTEKNIK ’80
I november 1979 udkommer SKOVTEKNIK ’80. En bog på 500 sider og med 475 
illustrationer.

SKOVTEKNIK ’80 er udarbejdet af Skovteknisk Institut (ATV) og udgivet af Dansk 
Skovforening med støtte af Carlsen-Langes Legatstiftelse.

SKOVTEKNIK ’80 henvender sig ikke kun ti! professionelle skovbrugere. Værket 
er i lige så høj grad et redskab for ejere af såvel den mindre som den større skov, 
savværksfolk, maskinfabrikanter, sikkerhedsrepræsentanter, studerende og andre 
med interesse i skovbrugets forhold.

Bogen er uundværlig for den, der har brug for oplysninger om fx:

• Skovbrugets redskaber og maskiner
• Brænde
• Flis og flishuggere
• Plantning og pleje af træbevoksninger
• Skovbrugets sikkerhedsproblemer og 

sikkerhedsudrustning

BREV

Undertegnede bestiller herved

____ eksemplarer af

SKOVTEKNIK ’80

Pris ved bestilling inden 15. nov. 1979: 
kr. 175,- incl. moms og fors.
Efter 15. nov. 1979 er prisen: 
kr. 225,- incl. moms og fors.

Navn

Adresse

Post nr. By

• Opmåling og stabling af træ
• Mekaniseret skovning
• Pyntegrønt og juletræer
• Vedligeholdelse af skovveje
• Maskinkalkuler

---------------------------------------- ^

Postbesørges 
ufrankeret 
i Norden. 

Modtageren 
betaler 

portoen.

Dansk Skovforening 
Amalievej 20 
DK-1549 København V

Reserveret postvæsenet




