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Pindstrup sphagnum
leveres I følgende sortimenter og størrelser:
FIN ...................................................... Poserå 430 I og 200 I
MELLEMFIN .......................................  Poserå 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

Kongenshus
hotel

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

KViNOlHB

DANREGN
SPECIALFIRMA ■ FORLANG TILBUD
BRANDE- TLF. 07180755*

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 
at en virkelig skovhuggersav. 
Prøv JOMJLP4 LP40 
hos osl

.. "- J*

Alt i skovredskaber fra
(ESI JOBU

Vi skaffer Dem hvad De mangler 
fra Norges ledende leverender 
af skovredskaber.
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Import - En gros - Salg - Service

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

PLOVE GRUBBERE 
STENOPTRÆKKERE

0
DANSKE

KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

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



Drænrør
2"- 8" SAMT GREN RØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-943029

Dansk Skovkontor Als
SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

Midler mod

VILDTBID & FEJNING

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

Juletræer og pyntegrønt
Hedeselskabets handelsvirksomhed

opkøber store og små partier 
i Jylland og på Øerne.

Henvendelse til skovfogederne
E. Horn 

Vagn Søborg Larsen 
Finn Ogstrup

Viborg, telefon (06) 62 61 11 
lokal 206, 259 og 286
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Få råd til at ha’det rart
Det er ikke altid nok at tænke på dagen og vejen. Især ikke når det gælder 

om at gi’ sig selv og sin familie så gode økonomiske forhold som overhovedet 
muligt.

Vi har tre skattebegunstigede opsparingsformer, som kan gi’ mange penge i 
fremtiden og skattefordele her og nu. __

Spar op til tiden efter de 60 på en 
selvpensioneringskonto eller kapital
pensionskonto eller til børnenes fremtid________________________________
på en børneopsparingskonto.

Kom ind og lad os sammen finde ud af, hvordan De får en opsparingsform 
der virkelig kan blive til penge, og hvor De samtidig sparer skat.

DEN DANSKE BANK
AF 1871 AKTIESELSKAB

Den Danske Bank.
Et nærmere bekendtskab værd.
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Hedeselskabets
Tidsskrift

Nybygningen skal kunne 
forme rammen 
om et frodigt arbejde 
i samfundets tjeneste
Af formanden for Hedeselskabets bestyrelse, 
direktør A. W. Nielsen

Da bestyrelsens formand, direktør A. W. Nielsen, på grund 
af sygdom ikke kunne være til stede den 9. september ved 
indvielsen af Hedeselskabets nye bygning på Klostermar
ken ved Viborg, blev lians tale, som gengives i det føl
gende, oplæst af direktør K. Sandahl Skov, Hedeselskabet:

Det danske Hedeselskab flyttede fra Århus til Viborg i 1907. 
Her i hedens fordums hovedstad har selskabets medarbejdere 
følt sig hjemme, og her har man haft et fortrinligt samarbejde 
med byens myndigheder. Her er det naturligt, at Hedeselskabet 
forbliver.

Fra de lokalemæssigt yderst beskedne forhold i Århus til 
indflytningen i den gamle fine bygning - som har prydet Hjul
torvet siden 1860 - var der en verden til forskel.

Det betød ikke blot bedre daglige forhold for ledere som for 
medarbejdere, men det gav tillige ny optimisme og arbejds
glæde, men frem for alt - mod til at løse nye og større op
gaver.

At opgaverne meldte sig - det ved vi.
Hvordan de blev løst, vil vi med tryghed lade historien for

tælle både nutid og eftertid.
*

Omkring nalvfjerdsårsdagen for indflytningen på Hjultorvet 
samlede en række tungtvejende årsager sig i et ønske til besty
relsen om at få taget stilling til selskabets fremtidige bygnings- 
forhold.

Bestyrelsen tog spørgsmålet op og fornemmede at stå ved



en milepæl i Hedeselskabets historie. Gamle 
traditioner og nye tanker måtte søges for
enet, og de beslutninger, som skulle træffes, 
ville få vidtrækkende betydning både for 
karakteren og for omfanget af selskabets 
fremtidige virke.

Vel var der en arv, som måtte varetages, 
men der var også fremført ønsker om, at 
selskabets erfaringer måtte komme andre 
formål til gode - herunder ikke mindst 
ydelser inden for miljøfremme-sagen.

Ind i dette billede kom tillige et gensidigt 
næret ønske i landbrugsministeriet og i 
Hedeselskabet om at få formen for det 
mangeårige nære samarbejde taget op til 
vurdering med det formål at opnå en mere 
smidig formulering af den støtte, regeringen 
fra tid til anden på disse områder beslutter 
at yde land- og skovbrug, og de opgaver, 
ministeriet i øvrigt ønskede at betro Hede
selskabet at løse.

Bestyrelsen måtte finde det naturligt, at 
man stående ved denne milepæl så tilbage 
på de i det svundne sekel indvundne erfa
ringer og derefter rettede tankerne fremad 
mod eventuelle nye mål.

Man gjorde sig klart, at den stemnings
bølge nu er historie, som i årene efter 1864 
havde gjort det lettere for befolkningen 
uden at kny at bære sorgen over at tage 
afsked med henved 200.000 dansktalende 
sønderjyder og se 2/s af landets areal gå 
tabt.

Den bølge havde forlængst lagt sig, som 
den gang skabte så uendelig meget værdi
fuldt i dansk digtning og tonekunst, i folke
lig oplysning gennem højskolebevægelsen, 
og sidst men ikke mindst i dansk erhvervs
liv, hvor denne periode fik blivende betyd
ning. Derfor gjorde man sig klart, at nye 
opgaver må opfylde en ny tids behov.

*

Men ingen - ej heller Hedeselskabet - svig
ter en arv - som er samlet i mere end 100 
år. Arven må opgøres, og forpligtelserne 
klarlægges

Siden Enrico Mylius Dalgas plantede sit 
første træ, er Jylland blevet skovklædt.

Stærke kræfter i vort samfund har med 
økonomisk bistand fra de skiftende rege
ringer - med og uden Hedeselskabets hjælp

- tilplantet over 200.000 ha af den golde 
jord, som heden bar. Skoven er i dag en 
pryd for Jylland og en vigtig indtægtskilde 
for hele vort samfund, men skov skal plejes 
og passes for at trives.

I dag er mere end 1700 skovejendommes 
pasning betroet Hedeselskabet, som på ca. 
70.000 ha skal øge produktionen til 400.000 
m;i gavntræ årligt med en værdi på mellem 
80 og 100 millioner kroner.

Hedeselskabets Planteskoler skal bringes 
op til at producere 12 mill planter, som 
hvert år skal finde vej til genplantning i 
skovene og i de nye trerækkede læhegn, som 
plantes til værn mod sandflugt og til ly 
for vildt og for fugle. 1500 km nye hegn er 
Jyllands årlige behov i mange år fremover.

Fortsat skovforædling og gødningsforsøg 
i plantager, forenet med ønsker fra mange 
sider om at få råd og bistand, vil fortsat 
kalde på nyt initiativ.

*

På mere end 700.000 ha indvundet land
brugsjord sidder en ny bonde på toften i 
tusind af lykkelige landbohjem, som stilfær
digt med flid og hårdt arbejde har indfriet 
H. C. Andersens drømme og spådom om, at 
heden skal komme til at stå som en korn
mark. I dag som den gang viser hedebonden 
den samme flid og den samme kamp for 
dagligt udkomme, men det er uden digte
rens forherligelse af den daglige dont.

Men også den gamle landbrugsjord stiller 
sine krav. 1,5 mill, ha er ved mergling og 
dræning gjort mere ydedygtigt. Skal denne 
indsats stadig have værdi, må dræningen 
fornyes og forbedres på 15.000 ha hvert år.

Andre og lettere jorder skal vandes for 
fuldt ud at kunne give et rimeligt udbytte, 
og også her rådgiver Hedeselskabet om den 
mest hensigtsmæssige måde at få fornødent 
vand til rådighed

Det siges ofte, at Danmark er fattigt på 
råstof- og energikilder, men få tænker på, 
at dansk land- og skovbrugs årlige samlede 
vegetabilske produktion andrager 70 mill, 
megacalorier, som omregnet til fyringsolie 
svarer til 7 mill. tons.

I Danmarks vandløb har selskabets hy
drologiske station i Slagelse siden 1917 målt 
afstrømningen. Resultaterne er samlet i mo
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derne databaser, som er af værdi for stat, 
amter og kommuner, der arbejder med en 
vandplanlægning, som griber ind på så man
ge vitale områder. Denne viden om vand
løbenes afstrømning i forening med selska
bets tegningsarkiv over det meste af landets 
drænede arealer, vil f. eks. få betydning i et 
forestående samarbejde med D.O.N.G., når 
gasledningsnettet skal nedlægges i jorden, 
uden at der sker skade på allerede bestående 
ledningsnet og dræn.

#
Så længe vort land- og skovbrug kan øge 
sin produktion, må det være både rigtigt og 
rimeligt, at staten yder disse formål støtte i 
samme omfang, som det sker i andre EF- 
lande, hvis produktion - som følge heraf - 
stiger med større hast end i Danmark.

På disse vigtige områder står Hedeselska
bet som den naturlige formidler.

Det er derfor vort ønske i de kommende 
forhandlinger med ministeriet at bidrage til 
at nå et resultat, der sikrer, at samfundet 
også fortsat vil trække på selskabets viden 
og erfaring.

Således har bestyrelsen opgjort sin arv, 
og den er rede til at vedstå de forpligtelser, 
som følger deraf.

Men vore forpligtelser rækker videre.
Den omfattende erfaring og opsamlede 

viden, der ligger i den ekspertise, vore man
ge dygtige medarbejdere råder over, vil og
så komme den kreds af offentlige og private 
myndigheder og institutioner til gode, som 
føler at have et medansvar for fortsat at 
værne om det danske landskab med dets 
flora og fauna. I stigende omfang vil Hede
selskabet udvikle sit beredskab til at deltage 
i løsningen af de miljøopgaver, regeringen, 
amter og kommuner ønsker skal løses.

Det samme beredskab vil - også i stigende 
omfang - blive til rådighed for de opgaver, 
der melder sig i udviklingslandene. Sammen 
med landbruget og de store danske ingeniør
firmaer skal Danmark give et positivt bi
drag ved at yde hjælp til selvhjælp og der
med til en forbedring af sådanne landes le
vevilkår.

Bestyrelsen følte at kunne gå videre fra 
milepælen med en enig beslutning om at 
ville bygge et hus, som også i det næste 
sekel vil kunne forme rammen om et frodigt 
arbejde i samfundets tjeneste. Professor C. 
F. Møller byggede huset, som vi i dag ind
vier i forvisning om, at målsætningen bliver 
nået.

Søren
Stisen

Udnævnelse
Fra 1. september er afdelingsleder ved 
Hedeselskabets planteskoler, Søren Stisen, 
Viborg, udnævnt til distriktschef ved grund
forbedringsafdelingens kontor i Viborg. 

Søren Stisen, der er født i Grinderslev i

Salling, blev agronom i 1970 og samme år 
ansat ved Hedeselskabet i Næstved.

I 1972 indledte han adskillige års arbejde 
i u-lande, og i de følgende tre år var han 
af FAO udsendt til Philippinerne for at 
planlægge vanding og planteproduktion. 
Derefter blev han i 1975 igen knyttet til 
Hedeselskabet og stillet til rådighed for 
Landbrugsrådet som projektleder i Saudi 
Arabien ved udarbejdelse af en udviklings
plan for landets kvæg- og mejeribrug.

For to år siden blev Søren Stisen afde
lingsleder for Hedeselskabets planteskoler 
og ved siden af stadig aktiv i u-landsarbejde. 
I 1979 blev han af FN sendt til Nepal i for
bindelse med et vandings- og opdyrknings
projekt, og i år har han været ansvarlig for 
projekteringen af et 8700 ha stort vandings- 
og dræningsprojekt i Thailand, der er finan
sieret af EF.
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Festlig dag da 
Hedeselskabets 
nye bygning 
på Klostermarken 
blev indviet

Indvielsen den 9. september af Hedesel
skabets nye bygning på Klostermarken 
ved Viborg begyndte om morgenen med, 
at et nyt flag blev hejst på en ny flag
stang - begge en gave fra Hedeselskabets 
personale.

Og flagallé var der langs ruten, som 
dronning Margrethe skulle følge, når hun 
kom til indvielsesfesten om eftermidda
gen.

Ved statuerne af Chr. D. Liittichau og 
Georg Morville ved Hedeselskabets tidli
gere bygning på Hjultorvet var der i da
gens anledning sat smukke blomsterdeko
rationer.

Flaget hejses for første gang ved Hedesel
skabets nye bygning.
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Da klokken var 9, samledes Hedesel
skabets bestyrelse og direktion i Kongens
hus Mindepark, hvor repræsentantskabets 
formand, kammerherre, hofjægermester, 
godsejer Chr. Mourier-Petersen lagde 
blomster ved mindestenene for selskabets 
første bestyrelse. Hertil føjede han føl
gende mindeord:

Når Hedeselskabets bestyrelse i dag er 
samlet i mindedalen på Kongenshus hede, 
er det for at mindes og hædre de tre 
mænd, hvis indsats gennem mange år har 
haft så stor betydning for Hedeselskabet 
fra selskabets oprettelse og i årene frem
efter.

Selskabet blev stiftet den 28. marts 
1866 ved et møde på Hotel Royal i År
hus, hvor der samtidig valgtes en besty
relse bestående af tre medlemmer: Oberst
løjtnant E. M. Dalgas, justitssekretær G. 
Morville og jægermester, godsejer F. 
Mourier-Petersen. Dalgas blev valgt til 
direktør for selskabet og Mourier-Petersen 
valgtes til formand for bestyrelsen.

Hermed begyndte et samarbejde, der 
skulle vare i ca. 30 år, og som førte til et 
arbejde, hvis størrelse ingen af de tre
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kunne have nogen anelse om på dette 
tidspunkt.

Om dette samarbejde skriver Dalgas i 
1891: „Det vil vistnok være vanskeligt at 
påvise nok et eksempel på 25 års sam
arbejde i en så compliceret og vanskelig 
sag som Hedeselskabets uden, at der no
gensinde er opstået nogen egentlig dis
sents mellem os tre, og uden at nogen af 
os nogensinde er blevet trætte eller kede 
af samarbejdet. Det må derfor siges, at 
det var en guds lykke, at jeg fik disse to 
mænd til medarbejdere, og jeg nærer ikke 
mindste tvivl om, at de have samme fø
lelse overfor mig.“

Fra begyndelsen blev arbejdet ledet fra 
Villa Montana, Dalgas’ hjem i Århus, 
men efterhånden som selskabet voksede, 
blev det nødvendigt at få mere plads, og 
man erhvervede da Kreditforeningens 
gamle bygning på Hjultorvet i Viborg, 
hvor selskabets kontorer åbnede den 3. 
april 1907.

Senere kom bygningen af et kontorhus 
på Hjultorvet, men trods det blev plad
sen med årene for trang, og i dag skal vi 
så indvie Hedeselskabets nye bygning på 
Klostermarken.

Det er naturligt, at Hedeselskabets be
styrelse i dag samles i Mindedalen for i 
taknemlighed og ærbødighed at hædre 
mindet om stifterne af Hedeselskabet ved 
at nedlægge blomster ved mindestenene.

*

Fra klokken 11-12 var Hedeselskabets 
bestyrelse og direktion værter ved en re
ception. Omkring 100 forretningsforbin
delser og venner af selskabet kom for at 
gratulere, og i løbet af formiddagen kom 
mange gaver til at præge Administrations
bygningens indre: Smukke blomsterarran
gementer, malerier, en udskåren trækiste 
og en 5000-årig stenøkse for at nævne, 
hvad der mest faldt i øjnene. Fra repræ
sentantskabet blev der overrakt et kon
tant beløb til udsmykning.

Hedeselskabets bestyrelse og direktion nedlagde blomster i Kongenshus Mindepark.
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Trods udmærket høstvejr var de fleste 
medlemmer af Hedeselskabets repræsen
tantskab mødt for at deltage i eftermid
dagens program, hvis højdepunkt var ind
vielseshøjtideligheden med deltagelse af 
dronning Margrethe, som er selskabets 
protektor, landbrugsminister Poul Dals
ager ledsaget af ministeriets embeds- 
mænd, repræsentanter for landbrug og 
skovbrug, for Viborg by og amt og der
udover kun ganske få, da pladsforhold 
satte en grænse for antallet af gæster.

Imellem talerne, som bringes i anden 
sammenhæng, musicerede Københavns 
Strygekvartet.

Derefter var der rundgang i bygningen. 
Deltagerne var delt i fem hold, og dron
ningen blev ledsaget af bestyrelsen, af 
bygningens arkitekt, professor C. F. Møl
ler, selskabets æresmedlem, hofjægerme
ster A. Olufsen, tidligere minister, gård
ejer Anders Andersen og direktør K. San- 
dahl Skov.

Før dronningen forlod Klostermarken, 
ønskede hun at hilse på selskabets sam
lede personale, som blev præsenteret af 
repræsentantskabets formand Chr. Mou- 
rier-Petersen.

W
„ ■-

M\

Fra receptionen: Folketingsmand Bjørn 
Westh og landboforeningernes formand H. 
O. A. Kjeldsen,

Den festlige dag sluttede med, at re
præsentantskab og bestyrelse samledes 
med personalet til en forfriskning og sel
skabeligt samvær, hvor direktør K. San- 
dahl Skov udtalte sin tilfredshed med, at 
arrangementet, som var ud over det al
mindelige for selskabet, var blevet så fint 
afviklet. Og når det var lykkedes, skyld
tes det ikke kun ledelsen men også med
arbejderne. - Det nye hus skal tjene som 
et værksted, hvorfra Hedeselskabet for
håbentlig i mange år kan udøve en virk
somhed til gavn for det danske samfund.

Blomster ved mindestenene for Hedeselskabets første bestyrelse.
fe’jnjhil
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Indvielse på Klostermarken

Dronningens 
nærværelse 
gav mærkedagen 
en særlig glans
Mange taler med gode ønsker 
til Hedeselskabet

Et særligt og festligt indslag ved indviel
sen af Hedeselskabets nye bygning på 
Klostermarken var dronning Margrethe 
Ils deltagelse i højtideligheden.

Da dronningen ankom klokken 14,30, 
blev hun modtaget af repræsentantskabets 
formand, kammerherre, hofjægermester, 
godsejer Chr. Mourier-Petersen, stiftamt
mand F. Martensen-Larsen, direktør K. 
Sandahl Skov og ekspeditionssekretær 
Herdis Otkjær.

I eftermiddagens program var indlagt 
taler af Chr. Mourier-Petersen, bestyrel
sens formand, direktør A. W. Nielsen, 
som var sygemeldt, og hvis tale blev op
læst af direktør K. Sandahl Skov, land
brugsminister Poul Dalsager, borgmester 
O. Th. Nielsen, professor C. F. Møller, 
distriktsingeniør N. H. Poulsen og gård
ejer Helge Berthelsen. Mellem talerne var 
der fællessang, og Københavns Stryge
kvartet underholdt med musik af Niels 
W. Gade og Emil Hornemann,

Repræsentantskabets formand Chr. 
Mourier-Petersen indledte rækken af 
taler:

„Den mærkedag i Det danske Hedesel

skabs historie, vi i dag er samlet for at 
højtideligholde, vil komme til at stå med 
en særlig glans, fordi vor høje protektor
- Hendes Majestæt Dronning Margrethe
- er iblandt os. Det glæder vi os meget 
over, ligesom vi glæder os over, at mini
steren og så mange af vore indbudte gæ
ster, vore medarbejderrepræsentanter og 
medlemmer af vort repræsentantskab er 
kommet her i dag.

Jeg tror, min bedstefar og med ham de 
mænd, hvis minde vi i dag har hædret i 
Kongenshus Mindepark, ville have følt en 
inderlig glæde og måske også en smule 
stolthed over at se det hus, vi indvier i 
dag til ramme om det alsidige virke, som 
Hedeselskabet i dag udfolder på det 
grundlag, de skabte.

Det er vort ønske, at dette hus skal stå 
som et vartegn over, at den tro og tillid, 
som de nærede til vort lands fortsatte 
trivsel, stadig består i dette gamle sel- 
skab.“

De nye rammer 
symbol på det 
fremadrettede

Efter direktør A. W. Nielsens tale, som 
begynder på titelsiden, talte landbrugs
minister Poul Dalsager:

„Det er for mig som landbrugets og 
skovbrugets minister og som tidligere 
medlem af Det danske Hedeselskabs re
præsentantskab en særlig glæde at være 
til stede på denne betydningsfulde dag - 
det er ikke hver dag, Hedeselskabet flyt
ter sit domicil, og jeg forstår også, at be
stemmelsen om udflytning har været en 
stor beslutning at tage.
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Nu, hvor resultatet foreligger i form af 
et stort og smukt nybyggeri, vil jeg ønske, 
at det må blive til varig gavn og glæde for 
dem, der skal virke og arbejde her i kom
mende generationer.

Lad os håbe, at de nye smukke omgi
velser kan inspirere og give arbejdsglæde, 
og at det samtidig kan lykkes at føre det 
bedste af ånden og traditionerne fra de 
gamle bygninger på Hjultorvet med her
ud. Man må bestandig have det arbejde i 
erindring, som er præsteret af de forgæn
gere, som må stå som et eksempel. Vi må 
aldrig glemme, at det at virke i Hedesel
skabets tjeneste og at have indflydelse på 
Hedeselskabets forhold - det er noget, 
der forpligter.

Denne forpligtelse gælder ikke blot de 
ansatte medarbejdere og deres ledere,

men også alle os, der gennem bestyrelse 
og repræsentantskab er med til at skabe 
baggrunden for og afstikke rammerne for 
vores mere end 100-årige selskabs virke: 
Hedeselskabet er til for at være med til at 
udvikle og bevare det danske samfund og 
for at løse opgaver af national karakter.

Jeg er ganske klar over, at idealisme, 
dygtig ledelse og energisk medarbejder
indsats ikke alene er bestemmende for 
Hedeselskabets virke, men at de økono
miske bidrag, som staten kan yde, også i 
høj grad har indflydelse på Hedeselska
bets aktiviteter.

Landbrugsministeriet og Hedeselskabet 
er enige om, at den nuværende tilskuds
ordning ikke er tilfredsstillende for no
gen af parterne, og jeg vil gerne i dag 
udtrykke forventningen om, at vi inden

Dronningen lytter til Københavns strygekvartet. På rækken bag hende som nr. 1, 3, 4, 5, 
6 og 7 fra. venstre talerne ved indvielseshøjtideligheden: Gårdejer Helge Berthelsen, land
brugsminister Poul Dalsager, borgmester O. Th. Nielsen, professor C. F. Møller, direktør 
K. Sandahl Skov og distriktsingeniør N. H. Poulsen.
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Dronningen drøfter udsigten med byggeriets arkitekt C. F. Møller og direktør K. Sandahl 
Skov.

alt for længe i fællesskab kan nå frem til 
en ny, mere effektiv og smidig tilskuds
ordning, der vil sætte Hedeselskabet i 
stand til også fremover at yde en betyd
ningsfuld indsats.

Som forholdene er nu. er det regerin
gens ønske fortsat på mange måder at 
støtte udviklingen af jordbrugserhvervene 
til gavn for hele samfundet. I mere end 
100 år har Hedeselskabet medvirket her
til i et nært og konstruktivt samarbejde 
med staten. Opgaverne har ændret sig i 
årenes løb, men målet er det samme.

Selskabets direktør nævnte nogle af de 
gode resultater, der er nået, såvel på det 
økonomiske og produktionsmæssige om
råde som på det område, der ikke er min
dre vigtigt - at skabe lykkelige landbo
hjem.

Hedeselskabet og staten kan nå læn
gere endnu. De nye og tidssvarende ram
mer, som vi er i nu, symboliserer for mig 
det fremadrettede i Hedeselskabets virk
somhed og tilpasningen til tidens krav.

Jeg lykønsker Hedeselskabet med de 
nye muligheder, som selskabet her har

fået for stadig at yde sit værdifulde bi
drag til udviklingen af Danmarks land
brug og skovbrug."

Hedeselskabets arbejde 
gavnede 

Viborg-egnen

Borgmester O. Th. Nielsen påpegede den 
betydning, som Hedeselskabet har haft 
for Viborg by og amt:

„Da Det danske Hedeselskab i 1907 
tog bopæl i Viborg, var det ikke en frem
med egn, selskabet kom til.

Alle Hedeselskabets arbejdsformer var 
allerede blevet udfoldet her og havde gi
vet resultat: dræning, afvanding af eng- 
og mosearealer, mergiing, gødskning, 
kort sagt jordforbedring, mergelgravning, 
mergeltransport, læplantning, skovplant
ning og landvinding i form af hedeop
dyrkning. Men ikke blot pletvise resul
tater.
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Efter fyrretyve års aktivitet havde 
Hedeselskabet på befolkningens egne 
præmisser fremhjulpet et nyt kulturland
skab af Midtjylland og Viborgegnen.

Det skal ikke glemmes, at den indre 
immigration, som Hedeselskabet så afgø
rende kom til at støtte, gjorde, at der fra 
Viborg og Ringkøbing amter udvandrede 
færre unge mennesker end fra nogen an
den egn her i landet.

Her kunne pludselig leve flere end før 
- takket være opdyrkningsindsatsen. Et 
forhold der stedse gennem årene har væ
ret under udvikling i form af øgede af
grødeudbytter og deraf stigende økono
misk vækst. Blandt andet i denne befolk
nings- og velstandsstigning i byens nær
meste opland skal årsagen søges til Vi
borg bys udvikling i dette århundrede.

Efter 73 års virke med hjemsted og 
værneting i Viborg opfattes Hedeselska
bet med en sådan selvfølgelighed som 
hørende til i byen, at det er med stor til
fredshed, at byens borgere i dag konsta
terer, at Det danske Hedeselskab nu har 
indrettet sig på en sådan måde, at det 
nok varer noget, inden det bryder op fra 
denne by og egn. Det er vi glade for.

I en tid, hvor Hedeselskabet med be
slutsomhed styrer ind i nye omfattende 
opgaver, nyvurderinger og nyformulerin
ger, kan det måske være af betydning at 
nævne, at meget omfattende perspektiver 
tegner sig for Viborgegnen som et af de 
vigtige områder for dansk landbrugs 
fremtidige udvikling. Med Statens Hus
dyrbrugsforsøgs udflytning til Tjele ligger 
ret snart to af de allervigtigste forsknings- 
og serviceinstitutioner side om side. Det 
må kunne føre til noget betydningsfuldt. 
Det kunne vi ønske eller i det mindste 
forestille os.

Vi vil fra byen udtrykke var glæde

over, at det lykkedes at finde udvej for 
de trange forhold, der efterhånden var 
opstået for selskabet på Hjultorvet. Vi 
glæder os også over, at Det danske Hede
selskab nu ligger overfor byen i stor
slåede nye bygninger, som arkitektonisk 
falder godt ind i landskabet og sætter sit 
præg på den nye bydel, der vokser op på 
denne side af søerne.

Vi ønsker held og fremgang, og det 
tror vi meget på vil ske, så vist som vi 
ved, at hver mark på vor egn bærer korn 
og kærner i fold, som har en god del af 
sin baggrund i Hedeselskabets opdyrk
ningsarbejde. “

En arkitektonisk 
udfordring

Professor, arkitekt C. F. Møller, hvis teg
nestue har projekteret byggeriet, fortalte 
om den udfordring, der havde ligget i op
gaven:

„Til rådighed for Det danske Hedesel
skabs nybyggeri var valgt denne stærkt 
kuperede, højt beliggende historiske 
grund.

Grunden indbød ikke til hverken sy
stem- eller elementbyggeri, men terrænet 
var en udfordring til os rent arkitektonisk 
- i særdeleshed da Hedeselskabets hoved
kvarter hidtil havde haft til huse i det 
smukke klassicistiske hus på Hjultorvet 
opført 1868 af en af professor Hetch’s 
elever, og i særdeleshed, da vi ligesom 
skulle konkurrere med Ulrik Piesners 
smukke også højtbeliggende Asmildklo- 
ster landbrugsskole på modsatte side af 
hovedvejen.
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Denne udfordring blev yderligere un
derstreget, da byggeudvalgets formand A. 
W. Nielsen på udvalgets vegne meddelte 
følgende hovedlinier for projekteringen: 
„Nu har Det danske Hedeselskab på 
Hjultorvet hidtil ført en alt for stilfærdig 
tilværelse. Nu ønsker man et byggeri, der 
markant manifesterer Hedeselskabets eks
istens - selvfølgelig inden for passende 
økonomiske, tekniske og funktionsmæs
sige rammer. “

Den afsluttede bebyggelse er formet 
som et lægivende gårdrum, hvor miljø- 
og levnedsmiddellaboratoriet danner den 
ene side. Rummet åbner sig mod syd-vest 
med en storslået udsigt over Viborg by.

I det hele taget har vi lagt vægt på at 
skaffe sol og udsigt til de størst mulige 
antal fællesrum og arbejdsrum.

Set fra den middelalderlige kirke ved 
foden af bakken forløber det store grønne 
udvidelsesareal op mod bygningsanlæg

gets lave del, som er aftrappet i 3 for
skydninger dækket med forskudte røde 
tage, der ligesom tager imod terrænstig
ningen - og hele anlægget domineres af 
den markante høje del af administrations
bygningen.

Vi har valgt en materialehomogenitet: 
røde tagsten og rød-brune, rustikagtige 
nuancerede mursten, som også er anvendt 
til indvendige mure i de vigtigste rum.

Samme holdning går igen ved det øv
rige materialevalg: klinkegulve, grove 
tæppestoffer, savskåret fyrretræ og limtræ.

Mads Møller og jeg håber, at vi i vort 
nøje samarbejde med Hedeselskabets 
byggeudvalg, direktør, ingeniører og per
sonale nogenlunde har levet op til alle 
disse forudsætninger og formål, og øn
sker, at Det danske Hedeselskab i mange 
år må trives godt i dette nye bygnings- 
anlæg.“

Dronningen i Hedeselskabets studiesamling. Set fra venstre ledsaget af professor C. F. 
Møller, direktør K. Sandahl Skov og godsejer Chr. Mourier-Petersen.

' - '

177



Bybilledet er 
blevet beriget

Som repræsentant for Hedeselskabets 
personale og som koordinator af bygge
riet gav distriktsingeniør N. H. Poulsen 
en karakteristik af byggefasen:

„Hedeselskabet har fået et nyt hoved
sæde, en stor og karakteristisk bygning, 
der føjer sig smukt ind i terrænet om
kring Viborg-søerne. Viborgs bybillede er 
beriget, og egnen har fortsat en betydelig 
og interessant arbejdsplads.

Det arbejde, som til daglig foregår på 
Hedeselskabets kontorer i Viborg er me
get forskelligartet og til dels højt specia
liseret. Opgaverne skifter fra år til år, og 
ny teknik tages ind på snart sagt alle 
vore rådgivnings- og administrationsop
gaver.

Det har derfor været afgørende, at de 
nye bygninger ikke blot blev tiltalende at 
se på og færdes i, men direkte blev plan
lagt til at huse Hedeselskabets forskellige 
afdelinger og kontorer, at de enkelte ar
bejdsrum blev velindrettede og fleksible, 
og at der blev åbnet mulighed for en evt. 
fremtidig udvidelse.

Hedeselskabets bestyrelse fastlagde på 
dette grundlag et byggeprogram og en 
økonomisk ramme, byggegrunden blev 
købt, og C. F. Møllers Tegnestue gik i 
gang med de første skitser. Bestyrelsens 
byggeudvalg fulgte byggesagen op, efter
hånden som planlægningen skred frem, 
men har i væsentligt omfang overladt 
bygningernes indretning til kredsen af 
medarbejdere i Viborg, repræsenteret ved 
brugerudvalg fra de enkelte afdelinger.

Arbejdet i brugerudvalgene og bruger
kredsen har haft 3 klare hovedformål,

dels at få bygningskomplekset og dets 
forskellige afsnit indrettet på en hensigts
mæssig funktion, dels at få indrettet et 
maksimum af nyttige m2 arbejdsrum in
den for et minimum af udvendige ram
mer og dermed byggeomkostninger, og 
endelig at få skabt bygninger og uden
omsanlæg, som er robuste og lette at ved
ligeholde.

C. F. Møllers Tegnestue har skabt byg
ningerne og fået dem til at føje sig ind i 
terrænet. Det har foruden seniorchefen 
især været arkitekt Mads Møller, som 
Hedeselskabet har samarbejdet med. På 
ingeniørsiden har det været firmaet Søren 
Jensen i Århus og firmaet Jons. Jørgen
sen ved civilingeniør Overvad i Viborg.

Hedeselskabets grundforbedringsafde
ling har projekteret intern byggemodning 
og en del af de bærende konstruktioner, 
og det er især ingeniør Jens Haugstrup, 
som her har gjort en stor indsats. Park
anlægget omkring bygningerne er projek
teret af skovrider Ebbe Udsen efter op
læg fra C. F. Møllers Tegnestue og med 
bistand af medarbejdere i grundforbed
rings- og skovbrugsafdelingen.

Vi bor i Midtjylland og er måske knap 
så lette at begejstre som folk i østligere 
provinser. Der har derfor ganske natur
ligt hos flere medarbejdere været en vis 
betænkelighed ved at forlade gamle og 
trange, men dog velkendte bygninger i 
midten af Viborg og flytte ud og op på 
Kiostermarken. Denne betænkelighed 
faldt til et minimum på et tidligt tids
punkt af planlægningsarbejdet og er nu 
forvandlet til en daglig tilfredshed over at 
arbejde i smukke og hensigtsmæssige byg
ninger og omgivelser.

Når dette er tilfældet, skyldes det også 
den gode håndværksmæssige udførelse af 
selve bygningsarbejdet. I de snart 2l/z år.
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hvor byggearbejdet har stået på, har jeg 
haft en næsten daglig kontakt med bygge
pladsen og med de forskellige hånd
værksmestre og deres medarbejdere. Jeg 
har her mødt en meget positiv indstilling 
til at få byggeriet færdiggjort inden for 
tidsrammerne og at få et smukt og solidt 
resultat ud af det. Enkelte håndværkere 
har måske endog ment, at det var et pri
vilegium at arbejde med på dette byggeri 
og kunne vise deres venner og efterkom
mere, at de havde været med til at bygge 
for Hedeselskabet på Klostermarken i 
Viborg.

Det er altid spændende at tage noget 
nyt i brug. Børn elsker det, og vi voksne 
i forbrugersamfundet ynder det, men når 
det gælder nyt værktøj varer glæden ud
over nuet. For Hedeselskabets medarbej
dere er bygningerne på Klostermarken et 
fremragende værktøj, som vi med for
trøstning har taget i brug og vil slide på

og have nytte af hver eneste dag.
Det er et stort øjeblik for medarbejder

kredsen i Viborg, at bygningerne nu ind
vies. Jeg vil gerne på kollegernes vegne 
udtrykke glæde over de rammer, der er 
skabt for vart daglige arbejde, tak for det 
samarbejde, der er foregået omkring byg
geriet og håb om, at Hedeselskabet med 
det nye hovedsæde som et vigtigt aktiv 
kan få yderligere kræfter til at virke i 
fremtiden for Danmarks erhvervsliv og 
det danske samfund.“

Et enestående samarbejde 
mellem landbrug 
og Hedeselskab

Formanden for Landsudvalget for Plan
teavl, gårdejer Helge Berthelsen, omtalte 
det gode samarbejde mellem landbruget

Dronningen hilser på en gruppe af Hedeselskabets medarbejdere.
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og Hedeselskabet og erklærede bygningen 
for indviet:

„Det er mig en glæde som en af de 
mange landmænd, der udnytter Hedesel
skabets viden på en række områder, at 
lykønske selskabet med byggeriet.

En stor beslutning i selskabets besty
relse er hermed realiseret, og takket være 
mange og grundige overvejelser, både 
tekniske og arkitektoniske, er man nået 
til et hensigtsmæssigt og et meget smukt 
resultat.

Om byggeri er der et gammelt citat, 
som lyder: Den der bygger efter hver 
mands sind, han bygger sit hus ud i vejr 
og vind. Det er efter min mening værd at 
fremhæve ved dette byggeri, at det ikke 
er præget af en række sammenstykkede 
ideer, men tværtimod fremtræder både 
harmonisk og markant.

Netop i en tid, hvor fremtiden på en 
række områder tegner sig usikker, kan 
der være grund til at udtrykke de varme
ste ønsker om, at bygningen må blive 
rammen om en virksomhed og en fore
tagsomhed, som vil vise sig at blive ligeså 
betydningsfuld som den, der har præget 
Hedeselskabets vidt forgrenede virksom
hed indtil i dag.

Kommer man fra én af de egne i lan
det, hvor Hedeselskabets aktiviteter igen
nem årene har været størst med hensyn 
til opdyrkning, engvanding, plantning af 
såvel skov som læhegn samt dræning og 
kunstig markvanding, vil man bl. a. have 
bemærket et enestående tillidsfuldt og 
frugtbart samarbejde mellem den prakti
ske landmand og Hedeselskabets rådgi
vere.

Denne koordinering af den praktiske 
landmands kunnen og den teoretiske vej
leders viden vil efter min faste overbevis
ning også i fremtiden være en solid løfte

stang til en større produktion på den dan
ske jord.

Som direkte eller indirekte resultater 
af Hedeselskabets virke kan bl. a. næv
nes, at der gennem de sidste 50 år er 
plantet 65.000 km læhegn og nydrænet 
630.000 ha. De seneste år er der etable
ret 15.000 vandingsanlæg, så 13 pct. af 
landbrugsjorden kan vandes, når der er 
behov for det. I de 50 år er udbyttet ste
get med 50 pct., hvoraf en væsentlig part 
kan tillægges Hedeselskabets virksomhed.

Der ligger formentlig tilsvarende mu
ligheder for at forøge udbyttet i de næste 
50 år, og der er for mig ingen tvivl om, 
at Hedeselskabet vil medvirke på en lige 
så overbevisende måde som hidtil.

Med ønsket om, at Hedeselskabets nye 
bygning må svare til forventningerne, at 
alle inden for selskabet må have hæn
derne fulde af arbejde, og at der altid må 
herske et godt samarbejdsklima i disse 
rum, erklærer jeg hermed Hedeselskabets 
nye bygninger på Klostermarken for ind
viede.^

Chr. Mourier-Petersen sluttede ind
vielsesfesten og sagde, at han var over
bevist om, at der i fremtiden vil være op
gaver, som Hedeselskabet kan løse for 
det danske samfund, og at alle, der får 
deres arbejdsplads i den nye bygning, vil 
medvirke til, at selskabet kan bevare den 
plads i landets udvikling, det har haft 
siden 1866.

I audiens
Formanden for Hedeselskabets repræsen
tantskab, kammerherre, hofjægermester, 
godsejer Chr. Mourier-Petersen, Rugaard, 
var den 29. september i audiens på Chri
stiansborg for at takke dronningen for nær
værelse ved indvielsen af Hedeselskabets 
nye bygning.
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Fratræder
som
laboratoriechef

Laboratoriechef Jens Frederiksen fratræder 
efter ansøgning sin stilling som leder af 
Hedeselskabets laboratorium den 31. okto
ber efter 39 års tjeneste ved selskabet.

Jens Frederiksen blev ansat ved Hedesel
skabets laboratorium i 1941. I 1958 blev 
han afdelingsingeniør, og da laboratoriefor- 
stander Th. Mogensen fratrådte i 1963, blev 
J. Frederiksen leder af laboratoriet.

Hedeselskabets laboratorium har funge
ret i 70 år, og Jens Frederiksen kom til at 
beskæftige sig i det mest krævende tidsrum, 
hvor store videnskabelige landvindinger og 
en rivende teknisk udvikling gjorde det mu
ligt for laboratoriet at anskaffe apparater til 
løsning af mange spændende opgaver.

Der udføres nu årligt ca. 150.000 analy
ser, hvoraf ca. 20.000 er vandanalyser. Ved 
udgangen af 1979 havde laboratoriet i dets 
funktionstid udført 4.431.565 analyser.

Gennem de mange år har J. Frederiksen 
haft en forbilledlig kontakt med laborato
riets kundekreds, som værdsætter hans ven
lige og ligefremme væremåde. Landbrugets 
konsulenter udgør stadig flertallet, og dem 
er han naturligt på bølgelængde med, efter
som han selv kommer fra landbomiljø, har 
fulgt hesteforspand og fået muld under så
lerne, et materiale, det som sagt skulle blive 
hans beskæftigelse at analysere.

Det faldt i J. Frederiksens lod at være le
der af laboratoriet, da det for et års tid si
den flyttede fra Hjultorvet til Klostermar
ken. Foruden at være det største af landets 
22 autoriserede laboratorier, der udfører en 
fjerdedel af samtlige jordbundsanalyser på 
landbrugsområdet, er det nu også det mest 
moderne, og som det eneste af ikke-kom- 
munale laboratorier er det af Miljøministe
riet godkendt som miljølaboratorium for 
Viborg amt. hk

J. Frederiksen fik kongeligt håndtryk ved indvielsen den 9. september.
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Minister oa 
landbrugsudvalg 
så på læhegn
Og fik demonstreret 
arbejdsmetoder 
og drøftet fremtidigt 
iæhegnsbehov

Den 19. september imødekom Folketingets 
landbrugsudvalg og landbrugsministeren en 
gammel invitation fra Fællesudvalget for 
Læplantning til at se på læhegn.

Formålet med indbydelsen var at vise, 
hvad der hidtil er kommet ud af de midler, 
Folketinget stillede til rådighed for iæplant- 
ningsarbejdet med læplantningsloven af 
1976, men også at demonstrere de aktuelle 
arbejdsmetoder og drøfte fremtidige læ- 
plantningsbehov.

Udvalget blev modtaget i Billund af for
manden for fællesudvalget, gårdejer Holger 
Vesterager, Grindsted, og efter et oriente
rende lysbilledforedrag af læplantningschef 
C'hr. Als, Hedeselskabet, kørte udvalget til 
Loft, hvor læplantningens teknik forud for 
plantningen blev demonstreret med gummi
ged, knivharve og dybdeplov.

Chr. AIs gjorde rede for rodfordærver
problematikken, der er en af hovedårsager
ne til at løvtræhegn erstatter nåletræhegn. 
De gamle hegn er næsten overalt angrebet 
af svampen, og gentilplantning med nåletræ 
vil betyde, at det nye hegn smittes i en ung 
alder. De nye løvtræer er kun lidt modtage
lige for eventuelle smitterester, der er til
bage i jorden, efter at gamle rødder er fjer
net.

f et l-års hegn blev Hedeselskabets spe- 
eialrenser derefter demonstreret. Det vakte 
almindelig begejstring, da landbrugsminister 
Poul Dalsager tog plads på renserens sæde 
og styrede redskabet med sikker hånd.

Senere var der lejlighed til at se l-års, 
2-års og 3-års hegn, som klart viste, hvil
ken forandring der vil ske i landskabet, idet 
de ældste hegn allerede har nået en sådan

Lceplantningschef Chr. Als fortæller landbrugsministeren og landbrugsudvalget om rodfor
dærver.
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højde, at de udgør et vigtigt landskabsele
ment - og samtidig var der mulighed for at 
vurdere det produkt, der afleveres til lods
ejerne. Desuden drøftedes træartsvalget, 
som betyder, at det mørke Vestjylland bliver 
det lyse Vestjylland, præget af eg og blom
strende buske. Spørgsmål vedrørende teknik 
og økonomi og langsigtet behov blev drøf
tet og besvaret.

Udvalget så senere Houborg og Høllund 
Søgaard plantager og i forbindelse hermed 
også Dalgas-statuen. - Ved Nebel, hvor 
nogle af de ældste 3-rækkede løvtræhegn 
findes, fik deltagerne et indtryk af, hvorle
des hegnene fortsat udvikler sig, og nær Fil
skov blev der demonstreret udtyndings
arbejde.

For læplantningen var det en god dag, og 
det var glædeligt, at de folkevalgte for en 
dag tog fat på de langsigtede problemer 
fremfor de daglige kriseagtige.

Den kollektive læplantning opstod som 
resultat af en aktuel krise i slutningen af 
30’rne affødt af store sandstorme. Som be
kendt er det vigtigere at forebygge end at 
helbrede, og derfor vil fortsat jævn støtte til 
læplantningsarbejdet sikre, at læhegnene 
holdes i en sådan stand, at fygningsskader 
og sandflugt ikke bliver et af de kriseanlig
gender, folketing og landbrugsministerium 
skal løse i de kommende år. Chr. Als.

Dødsfald
Den 21. september døde assistent Ritta 
Blichfeldt, Tønder, i en alder af 50 år. Hun 
blev ansat ved Hedeselskabet i 1948 og kom 
til at gøre tjeneste ved selskabet i godt 32 
år.

Gennem de mange år, ved personlige og 
telefonsamtaler, havde hun kontakt med og 
var afholdt af Tønderkontorets mange klien
ter. Det var et karakteristisk træk, at hvis 
nogen tiltalte hende på den sønderjyske dia
lekt, så skiftede hun med det samme fra 
rigsdansk til den lokale sprogtone, som hun 
agså mestrede.

Ritta Blichfeldt var en skattet arbejds
kraft på kontoret på grund af sin alsidighed, 
idet hun var i stand til at udføre såvel kon
tor- som tegnearbejde.

Dansk landbrugs 
gødningsforbrug
Der blev i 1979/80 brugt næsten 1,7 mill, 
tons handelsgødning i Danmark. Af kvæl
stofgødning anvendtes 3,7 pet. mere end i 
året forud og af fosfor og kalium henholds
vis 1,8 og 1,1 pct mindre.

Forbruget af flydende ammoniak var 
181.000 tons eller 37,8 pct. af den samiede 
kvælstofmængde. Med 145 kg kvælstof/ha 
tegner Vestjylland sig for det største for
brug.

Danmarks landbrugsareal blev i 1979 op
gjort til 2.919.721 ha, hvilket er 3791 ha 
færre end året forud.

Efter fræsning dybpløjes plantebedet forud 
for plantning af kollektivt læhegn.
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Mange
små flishuggere 
- nogle ufikse - 
på Fussingø
Udvikling til næste 
demonstration 1983:
Udstyr til skovning,
oparbejdning
og forbrænding af træ

Af skovfoged Ebbe Leer, 
Hedeselskabet

Skovteknisk Instituts maskindemonstration 
den 18. september på Fussingø statsskov
distrikt blev en lidt fugtig affære. Selv om 
det traditionen tro var dejligt vejr på dagen.

Jørgen Hansens selvkørende arbejdsplat- 
fortn, hvorfra der kan klippes pyntegrønt.

gav kraftig regn dagene forud arrangørerne 
en del ekstra besvær. I øvrigt var arrange
mentet veltilrettelagt og som vanligt særde
les velbesøgt.

Mange flishuggere - færre flisfyr
Ved forrige maskindemonstration for tre år 
siden stillede enkelte pionerer med flishug
gere til fremstilling af brændselsflis. I år 
kunne man frådse specielt i små flishug
gere. Flere af dem var forresten temmelig 
ufikse, f. eks. med snævre indmadnings- 
t ragte, der pegede skråt opefter. Jeg har 
liørt fremhævet, at så faldt børn ikke så let 
i dem. Men hvor var det også besværligt at 
narre træerne derned!

Gode flisfyringsanlæg blev vist, men slet 
ikke i samme omfang. Ejendommeligt nok 
gøres der tilsyneladende en langt større ind
sats for at sælge huggerne end for at infor
mere om og sælge fyringsanlæggene.

Træfyring er dog ikke bare flis. Faktisk 
er brændefyring stadig helt dominerende og 
det eneste alternativ, når talen er om sup
plementsfyring med træ (brændeovne m.v.). 
På brændeområdet var det særligt kløve
maskiner, der stjal billedet, men der blev 
også vist komplette „anlæg“ til oparbejd
ning af brænde.

Mest avanceret var Vimek brændeopar
bejdningsmaskine, der kan afkviste og af
korte smågraner til kakkelovnsbrænde. Des
værre nåede jeg ikke at få noget indtryk af 
maskinens præstationsformåen.

Udkørsel
At dømme efter fremvisninger på maskin- 
demonstrationen er interessen for den al
mindelige landbrugstraktor med kranudstyr 
hastigt vigende. Udviklingen synes at gå i 
to retninger. Entreprenørerne og de større 
distrikter koncentrerer sig i stigende grad 
om specialbyggede udkørselstraktorer, me
dens de små distrikter får tilbudt stadig 
bedre tænger til udkørsel og udslæbning.

Af de specialbyggede udkørselstraktorer 
er kun de mindre modeller af interesse i 
Danmark. På demonstrationen vistes den 
svenske Mini-Brunett - det smarteste til 
dato af den slags - og den danske Gremo
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TT 8, der virker gedigen og velgennemarbej
det. Fælles for dem begge er, at de byder på 
arbejdsforhold for føreren, som er langt 
bedre end dem, der kan opnås i selv den 
bedst egnede landbrugstraktor.

En af de spændende metoder, der blev 
vist på demonstrationen, var traktorfører 
Knud Sørensens udkørsel med tang og vogn. 
Knud Sørensen arbejder med en såkaldt 
kombitang, der kan benyttes til såvel ud- 
slæbning som udkørsel. Specielt ved lange 
transportafstande er han blevet irriteret over 
de beskedne læs ved udkørsel med tang.

Han har derfor bygget en vogn, der er så 
lav, at han kan læsse den med effekter ved 
hjælp af tangen. Vognen placeres på skov
ningsstedet. Ved hjælp af traktor og tang 
samles der et vognlæs, hvorefter vognen 
gribes med tangen og trækkes til aflæsse- 
pladsen.

Metoden forekommer meget anvendelig 
ved afdrift i nåletræplantager, såfremt kas
setræ og trametes-træ kan aflægges i f. eks. 
2 m længde. Den indebærer den væsentlige 
fordel, at samme køretøj kan benyttes til 
såvel udkørsel som udslæbning.

Udslæbning
Der blev vist udslæbning med hest på ma- 
skindemonstrationen. Det var ganske hygge
ligt, men desværre var de praktiske erfarin
ger, der blev fremført under debatten, tem
melig modstridende. Årsagen er naturligvis 
bl. a. varierende forudsætninger, særligt ved
rørende pasning m.v. Udslæbning med hest 
indebærer en række ubestridelige fordele 
ved gennemhugning, men løsningen synes 
mest oplagt for små selvstændige entrepre
nører.

Et andet alternativ til de almindelige ud- 
slæbningsmetoder er små knækstyrede spe
cialtraktorer, En af disse - Holder A 60 - 
er faktisk så stærk, at den kan tænkes som 
all-round traktor i skoven. Det største pro
blem i øjeblikket er sikkert servicedæknin
gen.

Skovning
Den hektiske udvikling af skovningsmaski
ner, der foregik i en del år, synes i nogen 
grad at være bremset. Indsatsen koncentre-

Set fra oven: 1. Vandret indmadning og stor 
indmadningsåbning er det ideelle som her i 
Siba. 2. Brændekløver. Til tyndt træ, der 
kun behøver én kløvning, skal træet skubbes 
ud af maskinen. Kilen skal sidde på mod- 
holdet. 3. Brunett mini - til dato den mest 
raffinerede specialmaskine til udkørsel og 
p. t. Sveriges mest solgte.
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Set fra oven: 1. Holder A 60 - skovbrugets 
nye all round traktor? 2. Tiger afkvistnings- 
maskine til placering i kranen på en udkør
selstraktor - eller måske i stedet for skovlen 
på en rendegraver. Rækkevidde over 10 m. 
3. Der var interesse om Hedeselskabets 
Plantningssystem.

res om at færdiggøre de eksisterende typer 
og at udvikle bedre metoder.

Den tidligere Segem eller NAMA, nu 
Gremo TH 25, er vist omsider ved at være 
færdig. Desværre er det gået som med os 
andre - vægten er steget med årene - Gre
mo TH 25 er blevet en halvtung special
maskine, uøkonomisk ved første tynding 
(hvis den udføres til tiden), men formodent
lig glimrende ved de efterfølgende gennem- 
hugninger.

Stripperen har længe fungeret teknisk til
fredsstillende. Her har vanskeligheden været 
af metodemæssig karakter. Ved Stripper II 
har navnlig fremslæbningen af træerne til 
maskinen ved hjælp af spil været besværlig 
og kostbar. På Fussingø blev maskinen vist 
ved udtynding i bevoksninger, hvor der tid
ligere var foretaget rækkehugst. Udhug
ningstræerne blev fældet på tværs af ræk
kerne og manuelt „løbet" frem i forbindelse 
med fældningen, så Stripperen kunne nå 
dem. Herved undgås udslæbningen med spil. 
Metoden er anvendelig, så længe udhug
ningstræerne ikke er for store at håndtere 
manuelt.

Den skånske afkvistningsmaskine Tiger 
blev for første gang vist på en større demon
stration i Danmark, selv om heller ikke det
te projekt er nyt længere. Tigeren forbløffer 
navnlig ved sin imponerende rækkevidde - 
over 10 m. Den kan således gennemhugge 
bevoksninger med en sporafstand på 20 m. 
Heller ikke Tiger er beregnet til de aller
mindste trædimensioner.

Pyntegrønt
I forbindelse med maskindemonstrationen 
1977 spåede jeg om en udvikling af udstyr 
til mekanisering af pyntegrøntproduktion 
og høstning. Den er stort set udeblevet. Den 
væsentligste nyhed er nok pyntegrøntklipper 
Jørgen Hansens selvkørende arbejdsplat- 
form, et interessant tiltag, men desværre vil 
udbredelsen nok blive begrænset stærkt af 
anskaffelsesprisen.

For de næste tre år står det imidlertid gan
ske klart, hvad udviklingen vil bringe; ud
styr til skovning, oparbejdning og forbræn
ding af træ.
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Legatuddeling
Hedeselskabets bestyrelse har vedtaget at 
uddele tre legatportioner - en af E. M. 
Dalgas’ Mindelegat og to af Edvard og Ane 
Agerholms legat. Portionerne uddeles som 
påskønnelse for planlagt eller udført indsats 
vedrørende plantning eller i forbindelse med 
jordforbedring.

Dalgas’ Mindelegat er tildelt Uldum Høj
skole til indkøb af planter til beplantning 
omkring højskolen.

Edvard og Ane Agerholms legat er tildelt 
to landmandsfamilier i henholdsvis Him
merland og Thy.

Rigmor og Ejvind Jensen, Farsø, driver 
en ejendom på 20 ha. Godt halvdelen heraf 
er eng og kær, der ligger hen som vedva
rende græs. Resten er sandet agerjord, som 
ikke kan vandes kunstigt. Alligevel har æg
teparret formået at forbedre jorden og øge 
udbyttet, så de trods det forholdsvis lille 
areal kan holde en kvægbesætning på 55-60 
stk., hvoraf 20 er malkekøer, samt 25-30 
grisesøer.

Herdis og Eivind Nielsen, Østerild, er et 
flittigt landmandspar, som skaffer sig ud
kommet på en ejendom med mager opdyr
ket hedejord. Deres jordbrug og husdyrhold 
er særdeles velplejet. De er på færde i mark 
og stald tidligt og silde og nyder almindelig 
anerkendelse fra omegnens beboere for de
res landboflid.

Angående slægtsforskning
I Hjalmars Hjørne i Berlingske Tidende var 
der forleden følgende anekdote.

- En gang spurgte jeg direktør Fr. Heick 
fra Hedeselskabet, hvorfra hans slægt og 
navn stammede.

- Vistnok fra egnene omkring Lubeck, 
sagde Heick, andet ved jeg ikke.

- Men De kunne da sætte nogen i gang 
med at finde ud af det, sagde jeg.

- Det kunne jeg, sagde Heick, men en af 
mine venner fik gransket i sin slægtshistorie, 
og man nåede frem til, at en af forfædrene 
havde været skarpretter i Haderslev. Det 
syntes min ven, han godt kunne have und
været.

Kina Vu af jordens 
landoverflade
Indtryk af kinesisk landbrug - et landbrug 
i udvikling er titlen på en diger rapport, som 
er udarbejdet efter Dansk Fact-Findiggrup- 
pes besøg i Kina i 1979. Der siges heri, at 
det landbrugsvidenskabelige samarbejde 
mellem Danmark og Kina vil kunne udbyg
ges væsentligt ved samarbejdsaftaler med 
danske institutioner, og her nævnes bl. a. 
Det danske Hedeselskab.

I rapporten nævnes, at det bør stå klart, 
hvad Kina som nation i virkeligheden er: I 
udstrækning 9,6 mill, km2 eller Vu af jor
dens landoverflade, hvorpå der er ca. 1 mil
liard indbyggere. I nord kan kuldegraderne 
om vinteren komme ned på 40 minusgrader, 
og sommeren er varm og tør. I syd er der 
subtropisk klima og mod vest ørkenområ
der. Landvinding i større omfang kan kun 
tænkes i det nordøstlige område i bl. a. Hei- 
longjiang-provinsen, hvor vanding vil være 
en væsentlig forudsætning for at inddrage 
nye arealer i produktionen.

HU med ved mystisk 
dødsfald
I anledning af en pige, Anette Christiansens, 
mystiske død i et vandløb ved Ganges bro 
nær Næstved i august måned har Hedesel
skabets Hydrometriske Undersøgelser i Sla
gelse haft en usædvanlig opgave, idet med
arbejdere herfra foretog beregninger af skif
tende vandhøjde og strømforhold. Det skul
le godtgøre, hvorvidt strømmen var kraftig 
nok til at vende liget en halv omgang. Da 
det var tilfældet, kunne politiet slutte sagen 
som et højst usædvanligt ulykkestilfælde.

Hedebruget skænker 
20.000 kr. til 
Kongenshus Mindepark
Hedebruget vedtog på sit årsmøde at skæn
ke Kongenshus Mindepark 20.000 kr., som 
skal bruges til indhugning af navne i Min
dedalen.
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Hollandsk ros
til plantningssystemet
Hedeselskabet var i fjor i Holland for at 
demonstrere Plantningssystemet, og fra Hol
land er der nu kommet en rapport om af
prøvningen. Den er særdeles positiv, idet 
Nico Leek skriver til »dear Ebbe« (Leer el
ler Udsen) bl. a..
- at maskinen plantede 300-500 gran og 

400-500 fyr pr. produktiv maskin-time,
- at plantningen i et nyfældet område var 

500-1000 gylden billigere pr. ha end ma
nuel plantning og

- at den generelle konklusion af afprøvnin
gen er: God plantning selv under vanske
lige forhold, og systemet er konkurrence
dygtigt sammenlignet med traditionelle 
plantemetoder. Det er især en fordel, at 
arealet ikke skal ryddes forud for plant
ningen.

Hedeselskabet nævnt 
på Sendemandsmødet
I sin beretning ved de jyske husmænds sen
demandsmøde i Herning den 16. september 
nævnte formanden Hans Larsen-Ledet også 
Hedeselskabets virksomhed og sagde bl. a.,
- at stormen den 19. april havde understre

get behovet for læplantning. I den for
løbne sæson er der plantet 3,1 mill, plan
ter i 1030 km 3-rækkede læhegn. Han 
håbede, at læplantningsloven fornyes, når 
den udløber med 1981, og at statens bi
drag øges,

- at Hedeselskabet i 1979 har projekteret 
dræning på 5000 ha og behandlet van
dingssager for 4800 ha. Dertil kommer 
290 miljøopgaver.

- at en ny og vigtig opgave for Hedeselska
bet er at sikre retablering, hvor de plan
lagte gasledninger krydser dræn og vand
løb. Hedeselskabets omfattende kortarki
ver er her af uvurderlig værdi - og som 
en appel til politikerne sagde formanden,

- at han håbede, de fire forligspartier, når 
nu grundforbedringsloven udløber, går 
ind for en ny lov med rådighedsbeløb på 
ikke under 50 mill. kr. årligt.

Staushede plantage 
fylder 100 år

Beplantningsselskabet Staushede har marke
ret hundredåret for dets oprettelse med et 
jubilæumsskrift skrevet af den kendte lokal
historiker Vald. Andersen, Vejen.

Ved plantagens oprettelse ydede Hedesel
skabet vejledning og kontant støtte, og le
dende ved planlægningen var skovrider N. 
Fritz, Brørup. År 1900 blev der i plantagen 
rejst en mindesten for E. M. Dalgas.

Selskabets skovareal består af tre planta
ger, hvis drift i mange år blev varetaget af 
plantører. Blandt dem var tre generationer 
Horn. Et medlem af fjerde generation, skov
foged Erik Horn, er ansat ved Hedeselska
bet i Viborg og leder Skovbrugsafdelingens 
Handelsvirksomhed. - Plantagerne admini
streres nu fra Hedeselskabets distrikt Brø
rup ved skovrider H. Kelp, og den daglige 
leder er skovfoged J. Fugl Svendsen.

De tre plantager omfatter i alt 292 ha. De 
blev hårdt ramt af storm den 11. februar 
1952, og en tredjedel af den stående ved
masse faldt. Ved en taksation nogle år efter 
var vedmassen kun 14.000 m3. Efter omfat
tende kulturarbejder håber selskabet i jubi
læumsåret at kunne kalkulere med en ved
masse på 21.000 m3. hk

Symposium i kulturteknik
Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 
(NFJ) sektion VIII, kulturteknik, holder i 
dagene 1.-2. december 1980 i Aalborg et 
symposium om planternes vand- og næ
ringstilgang.

Følgende emner behandles: Vand og næ
ringsstof i jord, transport og optagelse af 
vand og næringsstof, fordeling af vand og 
næring ved spredevanding samt vand i jor
den under og efter vanding. - Interesserede 
kan henvende sig til Villy Jørgensen, St. 
Jyndevad forsøgsstation, tlf. (04) 64 83 16.
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AFVANDING
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer 
over hele landet.

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

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

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr.

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

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

LYKKEGÅRD A/S
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 98 13 16

UNIMAX
afvandingspumpe

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

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 
vandløbsreguleringer og 
afyandingsarbejder 
Spunsplanker 
Trekantmærke nr. 20

„ L Ø V E N 1 1

Betonvare- og mørtelfabrik 

Skjern - Telefon (07) 35 12 44

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

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

umon
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-f*. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærull oriv, (04) 85 12 44

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

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

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



P V C - D R Æ N R Ø R - a l t i d  på lager

%

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s

7362 Hampen 
Tlf. (05) 77 51 55

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning :

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAAND I HAAND

D R Æ N R E N S N I N G

t y

Spiffing 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.



PETERSVÆRK f
Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby
betonvare-industrl, telefon [0®) 1710 55

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

7500 Holstebro J Tlf. (07) 42 31 33

S

Beton ApS

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebætt: 
JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE57 -8000ÅRHUS C

TELEFOIM (06) 127155

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift



Det gensidige Forsikringsselskab

»Dansk Plantageforsikringsforening«
Resultatopgørelse for tiden 1/4 1979 til 31/3 1980.

1978/79 kr.: Indtægter: Udgifter: 1978/79 kr.:
204.731 Præmier ............................. .. 213.121,00 Udbetalt erstatning .............. 56.062,10 67.439

2.016 Indskud .............................. 1.376,00 Administrationsudg............... 54.105,16 46.014
147.283 Renter af obligatiner ... . . . 169.180,55 Overskud, overført

34.562 Renter af bank og til reservefond .................. . 328.951,87 275.360
sparekasse ..................... 55.372,50

221 Renter af giro .................... 69,08
388.813 439.119,13 439,119,13 388.813

Balancer pr. 1. april 1979 og 1980.

Aktiver: Passiver:
1.305.057,50 Fondsbeholdning .............. .. 1.633.275,00 Basiskapital ......................... . 850.000,00 75.000,00

23,50 Kontanter ............................ 24,00 Reservefonden .................... . 884.342,11 1.366.348,93
1.915,92 Girokonto ............................ 213,24 Tekniske reserver,

Sparekassen Midtjylland: skadesreserver ................ . 355.000,00 355.000,00
200.192,93 Konto nr. 02.676 ............ . . 111.310,07 Kursreguleringsfond ............ 0,00 109.634,17
37.449,33 Konto nr. 69.548 ............ 54.181,19

Den Danske Bank, Viborg
361.343,92 Konto nr. 7-66.937 ____ . . 290.338,61

1.905.983,10 2.089.342,11 2.089.342,11 1.905.983,10

Basiskapitalen, den tidligere grundfond, er forhøjet med kr. 775.000,00 til kr. 850.000,00 ved overførsel fra reserve-
fonden.

Søren Grosen, P. Ditlev Petersen,
direktionen. kasserer

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

deret.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg, den 15. september 1980.
Som kritisk revisor: Revisionsfirmaet

Viborg, den 23. september 1980. M. Grønning Mikkelsen A/S
Bertel Overgaard W. Nørgaard

statsautoriseret revisor
Bestyrelsen for „Dansk Plantageforsikringsforening"

Houborg, den 30. september 1980.
A. Olufsen Chr. Mourier-Petersen O. U. Jepsen

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

SANDVIK
traktorspil
med eller uden radio
manøvrering. Det mest 
udbredte og afprøvede 
skovspil på det danske 
marked.

Lev. gerne gennem 
den sædvanlige ma- 
skinleverandør.



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø 
og planter.
Plantekatalog tilsendes gerne pé forlangende.

*2^ i* SKÆRBÆK i sm 
PLANTESKOLE! lif,

>r>.
Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

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

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

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

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

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

I :-

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

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

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

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo
ratorium for Viborg amt.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 
Civilingeniør J. Frederiksen.



rusioesørgei avis

wavin
dræner din jord

...ikke
din tegnebog!

wavin korrugerede/beviklede 
drænrør, dim. 50-145 mm, er udført ,

af special PVC-receptur, som ■JBPJjj 
giver en kombination af ekstra 

stor flexibilitet og slagstyrke.

■ Lav vægt - let transport 
og håndtering

Store længder-hurtig lægning
■ Stort indløbsareal - 

maximal afvandingsevne
■ Effektiv kobling - hurtig 

og trækfast samling 
Lav meterpris - økonomisk 
dækning

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

W

1
- ring og hør hvordan 

wavin kan forbedre din jord
- og din økonomi...

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

•  JUKI




