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- det rigtige valg af maskiner

jatcui

Skovspil V-3000 kr. 4.760
incl. 50 meter 8 mm stålwire og endekrog

TILBEHØR TIL SKOVSPIL 
50 meter 8 mm stålwire kr. 265,-
80 meter 8 mm stålwire kr. 424,-
50 meter 10 mm stålwire kr. 400,-
80 meter 10 mm stålwire kr. 640,-
1 stk, endekrog til stålwire kr. 31,-
Originale skovkæder å 2 meter kr. 120,-
Alle priserne er excl moms.
Ved køb af stålwire og endekrog monteres gratis 
taloritlås

Levering fra Deres sædvanlige maskinleverandør 
eller direkte fra

MASKINFABRIK
F R E D B J E R G  - 9 6 4 0 F A R S Ø  T L F .  ( 0 8 )  6 3 2 1  2 2

HEDETRÆ-,

JiatLmugger .t
•  DANSK FLISHUGGER
• STOR KAPACITET
• MANØVREDYGTIG 
•GODKENDTAF " 
FABRIKSTILSYNET

LET BETJENING 
•  ROBUST 

-____ • 2 TYPER

M 07.34 3111

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

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAANDI HAAND



nordtec
PROFESSIONELT SKOVUDSTYR

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

-  * •

OVERTRÆKSBEN
Farve: Orange. 
En størrelse.

SIKKERHEDS
HJELM
Godkendt DS 
Standard.

M

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

STØVLER
Vand- og oliesky
ende gummi. Flere 
størrelser.

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

VÆRKTØJS
BÆLTE
Hylster for værktøj

nordtec
BROCHURE-SERVICE 02-87 75 77

-Greenlux A/S. Lurfdtoftevej 160, 2800 Lyngby, telt. (02) 87 75 77- 9



Afvandings
pumper
FABRIKATION OG SALG AF 
CFN PROPELPUMPER

• 11 størrelser med ydelser 
fra 5-500 l/sec.

• Modulopbyggede pumper
• Kort leveringstid
• Minimalt driftstop ved service
• 50 års erfaring i afvandingsanlæg
• Vi reparerer alle typer og fabrikater 

afvandingspumper
• Indhent venligst tilbud

C rss

C.F Nielsens 
Maskinfabrik

, v Gorm Nielsen 
Grundlagt 1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

Beton ApS

7500 Holstebro

Alt i betonvarer til 
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

Tlf. (07) 42 31 33

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

POROSITRØR
Det moderne drænings

materiale
for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 
JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57 - 8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift



Flagstænger

i alle længder - 
olfebehandlet 
eller trykimpræg
neret, forsynet 
med knop og 
klamp. Vi har 
også egestotter 
og beslag til 
flagstænger. 
Rekvirér bro
chure med 
priser.

Iedeselskabet
7330 BRANDE 
TLF.(07) 181088

Odin Pils

'SSmL

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

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

bremse stopper kæden indenfor den vi
ste zone.

2. □ Med Husqvarna’s automatiske kæde
bremse er her vist den totale stopzone.

3. 13 Ved manuel kædebremse er hele tilba-
geslagsvinklen risikozone.

tid
►

ti

Husqvarna’s kædebremse består af en manuel 
bremse, som påvirkes af hånden, samt en auto
matisk kædebremse, som påvirkes i det øjeblik, 
»kastet« opstår. Kæden stopper herved på 0,05 
sekund. Husqvarna’s automatiske kædebremse 
virker, uanset hvilken vinkel man holder motor
saven i.

GreenluxA/s
Brochureservice (02) 87 75 77

(h) Husqvarna 1



Dansk Skovkontor Als
Topsaks nr. 77 uden snor

Intet snoretræk = højere ydelse.
Træk med begge hænder i stangen. 
Konstrueret specielt til opkapning i rødgran, 
fyr, lærk, Douglasgran, Nobilis, Nordmanniana 
og andre Abies arter og klipning af pyntegrønt 
Længde: 70 cm. Vægt: 1400 g.
Skærebredde: 30 mm
Topsaks nr. 77 .................................. kr. 223,35

Forlang katalog

Postbox 1 
4700 NÆSTVED 
Telf. (03) 80 01 10

'iV’eVrS

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

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

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

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 43 19 43

FYNS II
TEGL

Kongenshus
hotel
byder gæster velkommen 
med godt kokken, 
moderne restaurant og 
hyggelige værelser.

Hotellet og heden egner 
sig fortræffeligt til 
week-end-ophold.

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

MAIWKMfiA ^ A A -
DANREGN

SPECIALFIRMA ■ FORLANG TILBUD
BRANDE TLF.07-180755*



PINDSTRUPhaveprogram
- Her er ALLE produkterne som 
anvendes i HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

c i

m
L_

ilo

Drænrør
2". 8 " SAMT G REN RØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon06-943029

Skovredskaber 
- bare bedre...

Æ

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

(gala.

_ Skov- og 
J0BU4pS Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (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
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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 pa en npH  r\nt]chp Bank
selvpensioneringskonto eller kapital- £  „ærmere bekendtskab værd. 
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
T AF 1871 AKTIESELSKAB

D 26



Nr, 7

15. oktober 1981 

102. årgang

I nummer 7:

Plant et træ 

Udvidelse
af handelsfunktionen 

10.000 kr. til Kongenshus
Avanceret service 
til skovbruget

Brasiliens fugle - 
ved Johan Dalgas

Norsk skovbrug 

Vandløbsafstrømning 
Dødsfald 

Få skovbrande

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 Viborg 
Telefon (06) 62 61 11.

Annoncepris: 1,50 kr./mm.

Forsiden:

Som noget nyt udfører 
Hedeselskabets labora
torium kvalitetsanalyser 
af rapsfrø. På billedet 
ses, hvorledes renheds
bestemmelsen foregår.

ISSN 0017-9507

Hedeselskabets
Tidsskrift
Hedeselskabet med i 
aktion Plant et Træ
Den begynder i 1983, og det kommende år 
bruges til planlægning og dannelse 
af lokalkomiteer

Af læplantningschef Chr. Als, Hedeselskabet

Den 25. september havde folk fra alle egne af landet fyldt 
landstingssalen på Christiansborg for at sætte aktionen 
Plant et Træ i gang.

Opfordringen til mødet kom fra en gruppe på fem fag
folk, hvoraf den ene var landskonsulent Frode Olesen fra 
Det faglige Landscenter i Viby.

Formålet med aktionen er med en landsomfattende ind
sats at skabe forståelse og interesse for træplantning og der
med sætte iøjnefaldende spor i by og på land for kommen
de generationer.

Hovedvægten i aktionen skal lægges på plantning, hvor 
det enkelte træ indtager en betydende plads, altså ikke skov
plantning, men enkelttræer, allétræer og markante trægrup
per langs veje, på åbne pladser, ved butikscentre, på lege
pladser, i markskel og ved indkørsler.

Aktionen skal også bidrage til at genskabe forståelse for 
de levende hegn i de egne af landet, hvor de er ved at for
svinde.

Aktionen er tænkt som en græsrodslignende bevægelse, 
der begynder nedefra med lokalkomiteer for hver kommu
ne. På mødet, hvor der bl.a. var officielle indlæg fra miljø
minister Erik Holst, landskabsarkitekt Ib Møller og natio
nalbankdirektør Erik Hoffmeier, gav Holger Vesterager, 
Grindsted, på Hedeselskabets og Fællesudvalgets for Læ-



Udvidelse 
af den centrale 
handelsfunktion
Hedeselskabets Skovbrugs
afdeling har ansat en 
handelsskovrider

Hedeselskabets Skovbrugsafdeling formidler 
salg af næsten ]/A af den samlede danske 
nåletræshugst. En markedsandel af denne 
størrelsesorden medfører et betydeligt an
svar såvel i relation til det øvrige danske 
skovbrug som i relation til de danske træ
industrier.

Den største forpligtelse har Skovbrugs
afdelingen naturligvis over for de plantage
ejere, der leverer træet. For bedst muligt at 
kunne leve op til denne forpligtelse i en tid, 
hvor de økonomiske krav stedse skærpes, 
har Hedeselskabets bestyrelse besluttet, at 
Skovbrugsafdelingens afsætningsfunktion 
skal styrkes.

Organisatorisk har dette medført ansæt
telse af handelsskovrider N. Skærbæk Niel
sen, der som arbejdsområde har Skovbrugs
afdelingens samlede handelsfunktioner, her

under også den centrale handel med pynte
grønt og juletræer.

Den enkelte salgsdisposition vil i stor ud
strækning stadig blive varetaget af de en
kelte plantagedistrikter, der som hidtil bærer 
det primære ansvar for afsætningen. Den 
centrale handelsfunktion skal således i før
ste række være koordinerende og varetage 
afsætninger, der omfatter træ fra flere di
strikter.

Formålet for denne virksomhed er klart 
at skaffe den enkelte plantageejer markedets 
bedste afsætningsvilkår. Eller med andre ord 
at opnå høje priser, gode betalingsbetingel
ser og sikker afsætning ved bl.a. at lade den 
lille traemængde indgå i en større sammen
hæng.

Midlerne til at opnå disse fordele kan 
f.eks. være etablering af egen eksport, til - 
bydelse af faste mængder til faste tider, til
bud om fragtminimering m.v., alt sammen 
betinget af, at man har rådighed over store 
mængder.

Den udvidede handelsorganisation blev 
etableret den 1. august med kontor i Viborg.

Mogensgade 38 solgt
Den sidste af Hedeselskabets ejendomme i 
Viborg, Mogensgade 38, er solgt til firmaet 
2F Byg Aps i Viborg.

Før Hedeselskabet flyttede til Klostermar
ken, husede bygningen dele af Skovbrugs
afdelingen og Grundforbedringsafdelingen.

plantnings vegne udtryk for støtte til ak
tionen.

„Den idé er ikke fremmed for de to or
ganisationer, jeg er talsmand for“, sagde 
han, „for de har i over 100 år på forskel
lig vis ydet støtte til folk, der har villet 
plante, og stadig med læplantningens 3 
mill, løvtræer pr. år bidrager til træplant
ning i landzoner, men også med supple
rende plantninger langs sportspladser og 
industrianlæg arbejder i byzoner“.

Den positive stemning på mødet bety

der, at aktionen kører videre, men af tek
niske grunde har man fundet det hensigts
mæssigt at udsætte den til 1983. I 1982 
skal en styrelse, hvor bl.a. Hedeselskabet 
er repræsenteret, søge at angive arbejds
muligheder for lokalkomiteerne og afdæk
ke de økonomiske aspekter af aktionen.

Hedeselskabet byder denne aktion vel
kommen og håber, den kan bidrage til 
bred folkelig forståelse for træernes betyd
ning som berigende element i det miljø, 
der omgiver os.
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Hedebruget gav 
10.000 kr. 
til Mindeparken

- Der er ikke i år uddelt sølvbægre, og vi 
agter at bruge en væsentlig del af renterne 
af Hedebrugets legatformue til indhugning 
af navne på stenene i Kongenshus Minde
park, sagde formanden for Hedebruget, 
borgmester A. Chr. Andersen, Grindsted, 
ved årsmødet den 11. august på Kongenshus 
hotel.

Bestyrelsen havde netop besluttet at yde 
10.000 kr. til formålet.

Tidsfristen for indstilling af navne på 
hedeopdyrkere til indhugning i Mindedalen 
udløber med udgangen af 1982.

Da der har ophobet sig 150 navne, og det 
koster godt 1000 kr. for hvert, der skal ind
hugges, vil der gå nogle år, før de sidste er

indføjet. Men hvis der er nogen, som ønsker 
at fremme indhugningen af en afdød slægt
nings navn, kan det gøres ved at skænke 
1000 kr. til formålet.

Før mødet sluttede, overrakte deltagere 
fra Ølgod en gave på 1000 kr. til Mindepar
ken, og giverne var Ølgod Sparekasse og 
Varde Bank, Ølgod afd.

Til hedens pleje har Mindeparken mod
taget 70.000 kr. af Fredningsplanudvalget, 
og som et led heri har unge arbejdsløse fjer
net selvsåede bjergfyr.

Tidligere konsulent ved Hedeselskabet, 
Th. Th. Hove, Viborg, gav en beskrivelse af 
de hedeopdyrkere, hvis navne sidst er ind
føjet i Mindedalen. Blandt dem er forfatte
ren Salomon Frifelts, som nu findes i den 
store rundkreds på Mødepladsen. Flere af 
hans bøger indeholder autentiske beskrivel
ser af hedeopdyrkere, hvis navne kan ses på 
stenene i Mindedalen.

Mødet sluttede med et foredrag af lærer 
Søren Knudsen, Hammerum landbrugsskole, 
hvori han nævnte nogle af de krav, der stil
les til ,,en ny tids bonde“.

Træer og buske 
i kollektive læhegn 
vurderes

1 foråret 1981 forlængede Folketinget læ
plantningsloven for en ny 5-årig periode. 
Hedeselskabets læplantningsarbejde fandt 
det derfor naturligt at gøre status over det 
hidtidige arbejde og genvurdere de anvend
te plantearters egnethed.

1 september måned var læplantningens 
forsøgsudvalg derfor på en 4-dages tur 
rundt i Jylland for at besigtige udvalgte 
hegn under forskellige klima- og jordbunds
forhold.

1 hvert hegn blev de enkelte arter bedømt 
ud fra evner som skyggetålende, vindpræge
de, dominerende, frostskadede m.v.

Arbejdet vil blive bearbejdet i de kom
mende måneder, og det forudses, at det vil

kunne afklare problemer omkring art og 
mængde af ammetræer samt valg af buske i 
midterrække, der skal kunne dække jorden 
hurtigt og være skyggetålende senere.

Materialet kan også give forøget viden 
om, hvilke af de mange buske i østrækken 
der har gode langsigtede egenskaber, lige
som en vurdering af træarter til erstatning 
for elm har fundet sted.

Når arbejdet er færdigbehandlet, vil det 
blive offentliggjort i Hedeselskabets Tids
skrift. Senere foretages nye afprøvninger, 
der yderligere kan præcisere de enkelte træ
arters egenskaber.

Husdyrs adfærd i intensiv 
produktion
Miljøværnscentret på Landbohøjskolen hol
der den 31. oktober et seminar over Husdyrs 
adfærd, adfærdsstudier som værktøj i den 
intensive husdyrproduktion. Seminaret har 
syv indledere, og der er lejlighed til diskus
sion efter hvert indlæg.
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Nyt avanceret
edb-anlæg
til Hedeselskabet

Den 1. september blev der leveret et nyt 
edb-udstyr hos Hedeselskabet i Viborg. 
Det skal i tiden frem til nytår 1983 forbe
redes til at afløse det nuværende anlæg.

Alle edb-opgaver vil således blive af
viklet på det nye anlæg efter 1. januar 
1983.

Det leverede udstyr omfatter en regne
enhed, en magnetbåndstation, et magnet
pladelager, en hurtig linjeskriver, en lang
sommere skønskriver samt et antal skærm
terminaler til brug for programmører i de 
forskellige afdelinger. Om kort tid leveres 
endvidere en kurvetegner.

Herudover er der leveret en række ge
nerelle systemer (programmer) til f.eks. 
kartoteksvedligeholdelse, tekstbehandling, 
inddatering samt et stort antal hjælpesy
stemer for programmører. - De foreløbige 
erfaringer med det nye udstyr må betegnes 
som særdeles positive.

Anlægget er produceret af Digital 
Equipment Corporation og er væsentligt 
mere avanceret end det nuværende anlæg.

Med hensyn til kapacitet kan de to an
læg vanskeligt sammenlignes på grund af 
ny teknologi, men generelt kan det siges, 
at det nye anlæg er langt større og mere 
avanceret end det nuværende på trods af, 
at det umiddelbart forekommer mindre.

Nogle forsigtige tal antyder størrelses
forskellen: Det interne arbejdslager er ca. 
100 gange så stort som på det nuværende 
anlæg, og for det tilgængelige (plade)bag- 
grundstagers vedkommende er der tale om

EDB-afdelingens medarbejdere i gang med at afprøve det nye anlæg. Til højre båndstatio
nen og regneenhed og bagved ti! venstre linje printeren.

r

l

r
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Oplysninger om det nye edb-anlæg

Fabrikat: Digital Equipment Corporation. Type: VAX 11/750.

Hardware
Regneenhed: Arbejdslageret rummer 1 mill, tegn (cifre og bogstaver), hvilket svarer 

til 2000 tætskrevne A4-sider.

Båndstation: Hastighedener 1 meter/sekund. Kapaciteten er 35 mill, tegn pr. bånd sva
rende til 70.000 A4-sider eller 30 telefonbøger. Overførselshastigheden er 72.000 
tegn/sekund.

Pladelager: Kapaciteten på de 4 lufttæt indkapslede plader er 125 mill, tegn svarende 
til 250.000 A4-sider eller 120 telefonbøger. Overførselshastighed: 1 mill, tegn/se- 
kund.

Skærmterminaler: 12 tommer skærm med 24 linjer å 80 eller 132 tegn. Overførsels
hastigheden er 1200 tegn/sekund (9600 baud).

Skriveenhed: Linjeskriver der kan præstere 600 linjer/minut.

Skønskriver: Fabrikat NEC. Hastigheden er 75 tegn/sekund.
Kurvetegner: Fabrikat Hewlett Packard. Hastigheden er 25 cm/sekund. Størrelsen 

på tegneområdet er 25X45 cm. 8 farver.

Software
Styresystem: Virtual Memory System (VMS).
Programmeringssprog: Pascal, Fortran.
Kartotekssystem: Datatrieve.

en fordobling af kapaciteten. Det forven
tes, at den yderligere 2- eller 3-dobles i 
løbet af 1982. For udskrivnings-faciliteter
ne gør et lignende forhold sig gældende.

Det er ikke kun på det maskinelle om
råde, der sker en forandring. Også for 
brugen af systemet vil der ske væsentlige 
forbedringer. Der bliver nu mulighed for, 
at også programmører udenfor edb-afde- 
lingen kan benytte anlægget. I øjeblikket 
kan op til 15 programmører arbejde sam
tidigt på systemet via skærmterminaler, og 
desuden kan systemet selv styre afviklin
gen af større edb-kørsler.

Det nye anlæg bliver tilgængeligt for

programmører 24 timer i døgnet, og med 
systemet følger et stort antal hjælpesyste
mer, der vil øge produktiviteten for den 
enkelte programmør væsentligt.

På længere sigt vil det også blive mu
ligt for andre end programmører og ind
dateringspersonale at benytte skærmter
minaler med direkte adgang til edb-anlæg- 
get til løsning af opgaver.

I forbindelse med installationen af det 
nye udstyr er der blevet holdt et internt 
grundkursus i edb med 30 deltagere fra 
Hedeselskabet, hvor edb-afdelingens lede
re orienterede om det nye udstyr og dets 
anvendelse.
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Hedeselskabet 
kan tilbyde 
avanceret service 
til det danske 
skovbrug

Planlægningssystemet SRPLAN 
sættes nu i drift på 
Hedeselskabets nye edb-anlæg

Ved hjælp af et nyt edb-anlæg kan Hede
selskabets Plantageregulering i fremtiden 
yde en meget avanceret planlægningsmæs
sig service.

Skovtaksator P. Brun Madsen har for
ud for sin ansættelse i Hedeselskabet i 
samarbejde med Skovreguleringen (Stats
skovbrugets planlægningsafdeling) udvik
let et planlægningssystem kaldet SRPLAN, 
som nu sættes i drift på Hedeselskabets 
edb-anlæg.

Det har hidtil kørt på RECAU (Det 
Regionale Edb-Center ved Aarhus Uni
versitet), som imidlertid først og fremmest 
betjener undervisnings- og forskningssek
toren.

SRPLAN er et system til mange for
skellige datahåndterings- og beregningsop
gaver i forbindelse med skovplanlægning 
og anden arealplanlægning.

Systemet kan opbevare hele den tradi
tionelle bevoksningsbeskrivelse i et bevoks
ningsregister, foretage alle nødvendige be
arbejdninger af træmålingsdata, udregne 
prognoser for tilvækst, hugst og hugstind
tægt under varierende forudsætninger og

præsentere resultaterne detaljeret, summa
risk eller i grafisk form afhængigt af øn
sker og behov.

*

De grundlæggende produktionsfunktioner 
(formtal, tilvækstoversigter, hugstmodel
ler, sortimentsforhold, priskurver m.v.), 
lagres i form af matematiske modeller ad
skilt fra de individuelle bevoksningsdata. 
De kan herved dels ajourføres hver for 
sig, dels bruges i mange forskellige opga
ver.

Bevoksningsregistrene kan løbende 
ajourføres med hensyn til udførte for- 
yngelser og kulturanlæg, og i den forbin
delse kan foretages en beregningsmæssig 
fremføring af træmålingsdata.

Plantagereguleringens hidtidige drifts
bogssystem er i øjeblikket ved at blive re
videret med henblik på udnyttelse af disse 
muligheder, som vil forenkle den lokale 
skovadministrations arbejde med drifts
bøgernes løbende ajourføring.

På lidt længere sigt er det tanken at 
koble planlægningssystemet til regnskabs
systemet på en sådan måde, at man lø
bende kan sammenholde de faktiske hug
ster med de beregnede.

Herved fås et forbedret grundlag til vur
dering af det enkelte års hugst i forhold 
til det langsigtede mål.

Muligheden for på en overkommelig 
måde at foretage en tilpas detaljeret lø
bende opfølgning af de 10-årige driftspla
ner vil øge planernes værdi som styrings
middel og være en stor gevinst for både 
planlægningen og den daglige administra
tion.

*

SRPLAN kan benyttes til andet end tra
ditionel skovplanlægning. Systemet har så-
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Beregninger til skovbrugets periodeplaner udføres på Hedeselskabets EDB-anlæg. Kommu
nikation sker via skærmterminaler anbragt på den enkelte medarbejders kontor.

ledes været brugt til en prognose over 
marginale træressourcer i Danmark, til en 
registrering af småskove i Storstrøms amt 
og til en registrering af grønne områder 
under stadsgartnerens domæne i en større 
kommune. Hertil kommer en række vur
deringsopgaver og specielle økonomiske 
beregninger.

Også på andre områder vil Hedeselska
bets nye edb-anlæg være til nytte for Plan
tagereguleringen.

Hele det store datamateriale fra under
søgelsen vedrørende rødgranens produk
tion i 2. generation på heden er således 
overført til den nye maskine.

Den kombinerede virkning af at have 
stor beregningsmæssig kapacitet og data 
umiddelbart tilgængelige har allerede i 
den indledende bearbejdning vist sig sær
deles værdifuld.

35 år som formand for 
Steen Blicher A/S

Plantningsselskabet Steen Blicher A/S, der 
er stiftet den 9. februar 1898, holdt general
forsamling i Viborg den 25. september.

Formanden for bestyrelsen, direktør, cand. 
jur. Finn Hjerl-Hansen, ønskede på grund 
af alder at trække sig fra formandsposten, 
og som ny formand valgtes gårdejer Jens 
Degnbol, GI. Degnbol, Lem.

Direktør F. Hjerl-Hansen indvalgtes før
ste gang i bestyrelsen i 1939, da han afløste 
sin fader, direktør H. P. Hjerl-Hansen.

I 1946 valgtes F. Hjerl-Hansen som for
mand for bestyrelsen, en post han således 
har varetaget i 35 år. Hjerl-Hansen fortsæt
ter iøvrigt som medlem af bestyrelsen.
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En Dalgas 
i Brasilien har 
udgivet bog 
hvor 1560 fugle 
er aftegnet
Bag bogens tilblivelse ligger 
40 års tålmodigt arbejde

Der er omkring 300 fuglearter i Europa, I 
Brasilien er der 2000, heraf er de 1560 i tekst 
- og tegnet i deres stærke farver - skildret 
i en netop udkommet bog af Johan Dalgas 
Frisch, brasiliansk ingeniør og økolog. Han 
er oldebarn af Hedeselskabets medstifter 
Enrico Mylius Dalgas.

Bogen er tilegnet udgiverens far, civilinge
niør Svend Frisch, der som ung udvandrede 
fra Danmark til Brasilien. Han døde for 10 
år siden. Svend Frisch var gift med Ellen 
Dalgas, som er datter af Hedeselskabets di
rektør Chr. Dalgas (1862-1938).

Omkring 40 års tålmodigt arbejde ligger 
forud for bogens tilblivelse. Med farvebly
ant har Svend Frisch tegnet de mange fugle. 
Fem dage tog det som regel, før en fugl var 
fastholdt på tegneblokken, og hvis det gan
ges med antallet, når man frem til, at der 
er arbejdet med illustrationerne i 30 år. Des
værre oplevede han ikke at se sit arbejde 
publiseret i bogform.

I bogen Aves Brasileiras er fuglenes nav
ne gengivet på portugisisk, spansk, engelsk 
og latin. Teksten iøvrigt er portugisisk.

-x-

Formidlet af præsidenten for Brasiliens 
Wildlife Association har Johan Dalgas 
Frisch haft et møde med Brasiliens præsi
dent Figueiredo. Dalgas ventede, at besø
get ville vare 5 minutter, men det blev til 
55. Og det fik den største betydning for fug
lene.

Af Brasiliens store areal er 0,2 pct. na
tionalparker, hvor et rigt fugleliv kan ud
folde sig. Men ønskede private at bevare et 
stykke jord i naturtilstand, blev det beskattet 
meget højere end dyrket jord. Det betød, at 
tilholdssteder for fugleliv med foruroligen
de hast blev til marker med soyabønner.

De uheldige virkninger af denne beskat
ning af jord fremførte Johan Dalgas Frisch 
for præsidenten, som omgående har beordret 
en fuglevenlig ændring, der gør naturpark
områder skattefri!

1ST

Ikke kun fuglenes udseende - også deres 
sang - interesserer Johan Dalgas Frisch. 
Med et avanceret udstyr opfanger han fug
lenes stemmer og får dem indspillet på 
grammofonplader, hvoraf over en million 
er solgt i Europa og Syd- og Nordamerika.

I bogen er der nøjagtige instruktioner, 
som angiver, hvorledes fugle skal iagttages, 
hvilket udstyr der er nødvendigt, hvilke kik
kerter og kameraer som er mest velegnede. 
Og sidst, men ikke mindst, how to record 
fuglesang.

Til slut skal nævnes, at Johan Dalgas 
Frisch vil fortsætte sine fuglestudier og 
sammenfatte dem i endnu et bind Aves Bra 
sileiras. Deri skal oplyses om fuglenes føde- 
og trækvaner, vilkårene i det lokale øko
system, deres fremtid under truslen fra

Til fuglens ære
- Det hele, bogen altså, begyndte, da 
jeg var 10 år, fortæller Johan Dalgas 
Frisch i et interview med det engelsk
sprogede Brazil Herald.

Jeg kom hjem med en fugl, som jeg 
havde dræbt med min slangebøsse. 
Min far blev meget vred. Han var jæ
ger og skød kun dyrene med det for
mål, at de skulle spises. Jagt var for 
ham en meget alvorlig sag.

Søn, sagde han, for at vise denne 
fugl den sidste ære, vi! jeg tegne den. 
Det skete i 1940. Da var kun 200 af 
de 1560 fugle blevet tegnet.
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Johan Dalgas Frisch på fuglestudier sammen med en af Brasiliens oprindelige indbyggere.

sprøjtegifte, og hvor mange der kan leve på 
et bestemt område.

-x-
Ved siden af sine fuglestudier driver Johan 
Dalgas Frisch et ingeniørfirma, der påtager 
sig opgaver, som ligger på linje med Hede
selskabets, det selskab, hans oldefar som 
sagt var medstifter af.

Den brasilianske bærer af Dalgas-navnet 
har et firma, der hedder Ecoltec, og som 
bygger rensningsanlæg for industrivirksom
heder. Og det er det eneste i Brasilien, som 
arbejder på ,,a risk contract basis', hvilket 
vil sige, at hvis anlægget ikke virker til

fredsstillende i henhold til planer og afta
ler, så fortsætter firmaet en udbedring for 
egen regning, indtil funktionen opfylder de 
stillede krav.

I forbindelse med udgivelsen af bogen 
har Johan Dalgas Frisch skrevet til redak
tionen af Hedeselskabets Tidsskrift, på en
gelsk, og anfører et tilhørsforhold til for
ældrenes hjemland. Han skriver bl.a, at „vi 
arbejder her i samme ånd som our old man 
Enrico Mylius Dalgas gjorde, og vi er stol
te af at være af dansk oprindelse*1.

Hans Sigfred Knudsen

Eikenøtter fra 

Norge til Danmark

Norge eksporterer skov til Danmark i form 
af agern eller eikenøtter, som nordmændene 
kalder dem.

Det har stået på i 25 år, og mange af 
planterne, som vokser af egens frø, får deres 
plads i de jyske kollektive løvtræhegn.

Reirsøl planteskole i Sydnorge er den 
største leverandør af agern, og i fjor blev 
der eksporteret 22 tons. Heraf aftog Hede
selskabets planteskoler 4 tons.

Men Hedeselskabets planteskoler kan også 
sælge planter til Reirsøl, og fra planteskolen 
i Tvilum eksporteres årligt op mod 300.000 
planter, hvoraf mange er bjergfyr, der bru
ges som læplanter på den barske norske vest
kyst.
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Tilskud skaber 
interesse hos 
norske landmænd 
for at udnytte 
skovene bedre
Forbløffende tilskudsordninger 
til både landbrug og skovbrug 
i Norge

Af forstfuldmægtig
Per Hartmann, Hedeselskabet

Til gavn for nordisk skovbrug og for at 
fremme et samarbejde er dannet Nordisk 
Skovunion, som hvert 4. år holder en 
skovkongres på skift mellem unionens 
medlemmer. - I 1982 skal kongressen hol
des i Danmark.

I de mellemliggende år holdes også på 
skift såkaldte 6-mands ekskursioner, og i 
sommer var den henlagt til Norge i egnen 
omkring Mjosa og i Gudbrandsdalen. 
Som repræsentant for Hedeselskabet del
tog forfatteren.

Norsk skovbrug
Af Norges areal er 47 pct. beliggende over 
skovgrænsen. Kun 3 pct. er dyrket, og 26 
pct. er dækket af skov svarende til 8,3 
mill. ha. Af skovarealet henregnes 6,5 
mill, ha til „produktiv skov“ med en årlig 
tilvækst større end 1,25 m3/ha.

Tilvæksten er ca. 13 mill, m3/ år, hug
sten ca. 9 mill. m3/år. For at dække indu
striens behov må landet årligt importere 
ca. 2. mill. m3. Der er en stor overvægt af

for gammel skov, og både tilvækst og 
hugst forventes at ville stige væsentligt. - 
25 pct. af hugsten skoves af ejerne selv.

Opmåling af tømmer
Træ, der sælges, skal ifølge norsk lov op
måles. Målingen udføres af en målerfore
ning, der er en neutral organisation af kø
bere og sælgere i distriktet.

Massen beregnes „under bark“ og kan 
måles enten ved klupning af enkelttræer 
eller ved fastmassebestemmelse af hele 
billæs ved hjælp af en særlig måleproce
dure.

Projekt Ringebu
For at stoppe „vandringen fra land til by“ 
søger man gennem omfattende tilskuds
ordninger til land- og skovbrug at skabe 
et rimeligt indtægtsgrundlag for bygdernes 
befolkning.

Landbruget har i dag meget fine vilkår 
i Norge, og interessen for nyopdyrkning 
er stor.

Det gennemsnitlige tilskud pr. arbejds
plads i landbruget er 80.000 n. kr. (1 n. 
kr. = 1,25 d. kr.). Der gives indtil 25.000 
n. kr. i tilskud ved nyopdyrkning af 1 ha.

Efterspørgselen efter landbrug er stor, 
men staten fastsætter priserne for ejen
dommene på grundlag af den enkelte 
ejendoms bæreevne.

På grund af de ofte besværlige terræn
forhold, der f.eks. i Ringebu kommune 
ca. 50 km nord for Lillehammer er sær
ligt udtalte, kan det være svært at moti
vere ejerne af kombinationsbrugene til 
hugst og pleje i skoven.

Afkastet er, uden tilskud, simpelt hen 
for lille. Resultatet har været, at hugsten 
i takt med de øgede indtægtsmuligheder i 
landbruget er faldet til ca. halvdelen af 
det normale for kommunen.
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For at øge indsatsen i skovbruget be
sluttede staten, som prøve, at tilbyde sær
ligt gunstige tilskudsmuligheder i kommu
nen. Der ydes:

1. Mængdebestemt produktionstillæg. 50 n. 
kr./m:i for de første 40 m3 og 25 n. kr./m3 
for de næste 40 m3.

2. Driftstilskud. Der garanteres i princippet 
et netto på 100 n. kr./m3.

3. Ved brug af lejet arbejdskraft ydes 30 n. 
kr./dag.

4. Kulturpleje. 50 pct. af udgiften indtil 1. 
tynding.

5. Plantning. 50 pct. af udgiften.
6. Vejbygning. Minimum 60 pct. af udgif

ten.
7. Driftsplanlægning. 35-60 pct. tilskud - 

størst for de mindste ejendomme. Udar
bejdes der kombineret driftsplan (land
brug-skovbrug) dækkes ekstraudgiften 
fuldt ud.

Effekten af det omfattende tilskudspro
gram har bl.a. været, at hugsten nu igen 
er normal. De afledte virkninger i lokal
samfundet af den øgede hugst undersøges 
nu, og det hævdes, at tilskudsordningen i 
det store og hele er en god forretning for 
staten.
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Det norske skovareal dækker godt 8 mill, 
ha, hvoraf 6,5 mill, ha betegnes som „pro- 
duktiv“ skov.

»Aktivt skovbrug«
Aktivt skovbrug kaldes en kursusserie i 
Norge, udarbejdet efter svensk idé, med 
det formål at dygtiggøre interesserede 
skovejere i praktiske gøremål i skoven.

Der er indtil nu udarbejdet o kursustil
bud: Justering og vedligeholdelse af mo
torsave. Skovningsteknik. Udkørsel af 
tømmer med landbrugstraktor. Tynding. 
Skovplantning. Kulturpleje.

Et kursus varer normalt 3 eller 7 dage 
og ledes af en uddannet instruktør (pro
fessionel skovarbejder). Staten betaler ind
til 80 pct. af kursusudgiften.

På 4 år er der holdt ca. 2000 kurser 
med over 13.000 deltagere og med stigen
de succes.

Mangel på jordbrugskalk
Det har i år været vanskeligt at bjerge jord
brugskalk, og der kommer til at mangle 
300.000 tons til jyske og fynske marker, op
lyses der fra DLG.

Ved Aggersund kalkværk regnede det 14 
dage i maj måned og 20 dage i juni. Lager
beholdningen var derfor i juli 30 pct. mindre 
end i året forud, da den også var for lille.
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Afstrømningen 
i vandløbene i 1980 
var den højest 
målte i 50-60 år
Hedeselskabet har bearbejdet 
data fra 200 afstrømnings
stationer

Af cand. scient Ole Houmøller, 
Hedeselskabets Hydrometriske 
Undersøgelser

1980 var et usædvanligt fugtigt år. Det er 
allerede kendt for de fleste, at nedbøren 
i 1980 i store dele af landet var noget 
af det største, der er registreret. Det sam
me gør sig gældende for vandløbsaf
strømningen.

Ved Hedeselskabets Hydrometriske 
Undersøgelser har vi nu afsluttet bear
bejdelsen af data for 1980 ved ca. 200 af
strømningsstationer i de danske vandløb.

Her er udvalgt 25 vandføringsstatio
ner, de fleste med en måleperiode på 50- 
60 år, til at belyse 1980-afstrømningens 
sæson- og regionale variation og langtids
variationen i afstrømningen.

De udvalgte stationer er angivet i tabel 
1 med stationsnummer og -navn, målepe
riode, afstrømningen i 1980, middelaf
strømningen for hele måleperioden og 
endelig den størst registrerede års
afstrømning.

Sæsonvariationer
På fig. 1 er vist to vandføringsstationers 
månedsmiddelafstrømning i 1980 sam
menlignet med gennemsnittet for hele 
måleperioden. De to viste stationers data 
er typiske for sæsonforløbet i 1980.

Det ses således tydeligt, at i 1. halvår 
var afstrømningsforløbet ret normalt, 
måske endda en smule lavt, og kun marts

sr.NR. NAVN KALEPERIODE 1980 Kl »DEL. MAXIMUM

03.01 U66ER8Y A. ASTEØBR0 i‘3J?-S0 11.7 9,6 15.2
07.01 LINDHOLM A, EIMR BRO 1917-30 10.3 i,j* 15.6
11,02 ASL'P A, AfiDP 1935-80 14.9 12.4 18.9
10,01 LINDEHfcORG A. 11NOENBORG1925-80 10,8 10,8 13.5
20.05 SKIVE A, HAGEBRO 1965-80 14. il 11.5 14.0
21.01 GUDENÅ, TV1LUM8R0 1917-SO 1M 1.2,2 16,4
21,02 uUDLKA, ASltUAKO 1917-80 20,0 13,2 20.0
21.03 NCitRE k. VEJWBfil) 1917-60, 73-80 14,5 11.0 14.5
22.11 STORA. SrølMK 1975-80 15.7 12.0 15,7
25-, 01 RY£M A. RYOMARD 1933-69. 76-80 6,6 7.0 12.2
25.05 SKJERN A, ALERGAR® 1922-80 18,6 13.8 18,6
25.12 KARSTOFT A, SKÆRLUHD 1953-80 19,9 15. Z 19,9
26,01 ASHUS A, SK!BY 1919-80 11,8 8,3 154
38,01 RIBE A. SIAUWW8 1933-80 23.2 11.0 23.2
40.0] BREDE A. BRESEBRO 1921-80 22,3 11.7 22.5

AM A, BEL.S1ED 1962-50 15.S 10.2 15.5
4S.01 ODENSE A, HR, BROBY 1917-30 13,0 9.2 14.5
52.08 havelse a, stro 1956-30 6,7 3.9 7,5
52.10 XCSNtRUP A, K0RNEH1P 1962-80 7.2 4,1 7,2
55,01 AHOSE A. BROfACLLE 1920-80 . 1.2 6.1 11.2
36.06 KJDE A. ØRSLEV 1932-80 11,0 5.7 1L0
57,01 SAU0 A. 6KON3SG 1918-80 10,3 5,9 11,5
57.12 SUSA. HOLECSE MULLE J934-80 12.6 74 12,6
59.01 TRYGOEVElDE A, LL. LINDE 1917-80 10.0 6,4 12,0
61.01 TINGSTED A. TINGSTED 1931-63. 79-80 9,7 5.5 11,4

1980

n i i r
21.02 Gudenå, Åstedbro

~i i-----1--1--r

|.n ' l.b I m., ' .0, ' m.| ' jun I ,ul ' .uB I sap I okt 'no. 'c

59.01 Tryggevaetde å. Lille Linde

Fig.  1  Månedsmiddel  for  afs t rømning
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Tallana (nglvar hvor manga procant af  årana aldan 
mélaatationana afart ,  dar har haft  an afatramnlng 
mlndra and I  1880.

måned ligger højt som følge af afsmelt
ning af ophobet sne.

I 2. halvår derimod ligger afstrømnin
gen langt over normalen; i Gudenå 1,5- 
2,5 gange over normalen og i Trygge- 
vælde å 2,5-3,5 gange over normalaf
strømningen.

For begge de viste stationer er der tale 
om den størst registrerede årsmiddel
afstrømning.

Regionale variationer
I fig. 2 er søgt illustreret, hvor usædvan
lig 1980-afstrømningen var rundt i lan
det. Dette er gjort ved, for 25 stationer, 
at beregne den statistiske størrelse, %- 
fraktilen af årsmiddelfordelingen.

Det gøres ved at opstille alle årsaf
strømningerne siden målestationens start 
på række efter størrelse. Antallet af år

med mindre afstrømning end 1980 divi
deres med det samlede antal år, og resul
tatet udtrykkes i °!o.

Når %-fraktilen for 1980 f.eks. angi
ves til 82 %, har 82 °1o af alle årene ved 
målestationen haft en afstrømning min
dre end 1980-afstrømningen. Når °io- 
fraktilen for en række stationer angives 
til 100%, betyder det altså, at 1980- 
afstrømningen er den størst registrerede. 
Dette ses at have været tilfældet i hele 
Midt- og Sønderjylland samt Midtsjæl- 
land. Fyn og Sydsjælland viser ligeledes 
ganske sjældne store værdier, hvorimod

03.01 Uggørby A.Aitødbr.

21.02 GudønA, A»t«dbr»

25.05 Skjørn A , AUrgArd
20 30 40 50 60 70

4001 Brtdø A , Br*d*brc
' éo tcT

J
TJ

45.01 Odønaø A, Nr Broby
26..................36

5901 Tryggcvald« A. LI Lind«

^60

Ar Amiddø løf strømning 
f fg .  3 .
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Nordjylland ikke kan siges at have haft 
usædvanlig store årsafstrømninger. Dødsfald
Langtidsvariationer
I fig. 3 er vist årsmiddelafstrømninger 
gennem ca. 60 år for 6 afstrømningssta
tioner.

Som det ses, har der de sidste 5 år, 
efter dybdepunktet i det tørre år 1976, 
været stadig voksende afstrømning. Det 
ses dog også, at der på langt sigt ikke 
umiddelbart er nogen grund til at antage, 
at afstrømningen vokser.

De omtalte variationer afspejler gan
ske nøje variationer i nedbørsforholdene.

For visse afstrømningsstationer, der 
ikke er medtaget her, vil man kunne fin
de variationer i afstrømningsforhold, som 
må tilskrives menneskets aktivitet.

Nyt om navne

/V. Skærbæk Nielsen

Den 18. august blev driftsleder N. Skærbæk 
Nielsen, Hedeselskabets Træindustri i Bran
de, udnævnt til handelsskovrider ved Hede
selskabets Skovbrugsafdeling i Viborg. Stil
lingen er nyoprettet og omfatter ledelse af 
afdelingens handelsaktivitet.

N. Skærbæk Nielsen, 32 år, er født i Hor
sens. Han blev forstkandidat i 1975 og fik 
med det samme ansættelse ved Hedeselska
bet som forstfuldmægtig på Silkeborg plan
tagedistrikt.

I 1977 tiltrådte han driftsleder-stillingen 
ved Hedeselskabets Træindustri i Brande og 
kom til at lede den følgende udbygning og 
modernisering af virksomheden, som især 
fremstiller flagstænger og materialer til 
havehegn.

Den 2. september døde fhv. borgmester og 
bankdirektør Johan Jessen Paulsen, Tønder. 
Han blev 80 år.

J. Paulsen var medlem af Hedeselskabets 
repræsentantskab i årene 1953-79. Han var 
desuden medlem af forretningsudvalget for 
A/S Plantningsselskabet Sønderjylland i åre
ne 1937-49 og selskabets formand i de føl
gende år fra 1949-75.

Han blev sin bys redningsmand, skrev 
dagbladet Jyllands-Posten i nekrologen over 
J, Paulsen og deraf kan udledes, at han var 
en administrativ begavelse. 1 31 år var han 
Tønders borgmester og fik da byen, som 
var sat under indenrigsministeriets admini
stration, ledet ind i den positive udvikling, 
der kendetegner den i dag. Derfor blev han 
ved sin afsked med det lokalpolitiske i 1970 
udnævnt til æresborger i Tønder. I årenes 
løb varetog J. Paulsen en lang række bety
delige tillidshverv.

Først i september døde købmand Sven Han
sen, Sorø, i en alder af 86 år.

Han vil være kendt af Hedeselskabets 
medlemmer, idet det årligt i de sidste 8 år 
er blevet nævnt i Hedeselskabets Tidsskrift, 
at „Sven Hansen og hustru Ina Hansens 
Fond i Sorø har bevilget 50.000 kr. til plant
ning af løvtræhegn i Midtjylland'1. - De i 
alt 400.000 kr. er især anvendt til plantning 
i egnen nord for Holsted.

Den 19. september døde tidligere fuldmæg
tig ved Hedeselskabet, Henry Jagd, Viborg, 
69 år.

H. Jagd blev ansat som kontormedhjæl
per ved Hedeselskabets „flyvende korps“ i 
1938. I 1954 blev han udnævnt til fuldmæg
tig ved Skovbrugsafdelingen, en stilling han 
bestred, indtil han fratrådte på grund af al
der i 1979. - Gennem mange år var H. Jagd 
sekretær for De samvirkende Plantningsfore- 
ninger.

Henry Jagd var et udpræget ordensmen
neske og så gerne den samme egenskab
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praktiseret af dem, han arbejdede sammen 
med. Han var enestående hjælpsom, og med 
indgående viden om afdelingens virksomhed 
var han skattet som kontaktmand mellem 
afdelingskontoret i Viborg og dets perso
nale i distrikterne ud over landet.

Den 26. september døde ingeniør Carl Otto 
Jensen, Tønder, 72 år. I den lange årrække, 
1933-79, var han ansat ved Hedeselskabets 
grundforbedringskontor i Tønder.

C. O. Jensens faglige interesse omfattede 
især landbrugsjordens afvanding, og fra tal
rige besøg i forbindelse med dræningspro
jekter blev han som den livsglade og erfar
ne mand, han var, en velset gæst i talrige 
landbohjem.

Carl Otto Jensen kom gennem mange of
fentlige hverv til at øve positiv indflydelse 
på udviklingen i sin by. Nævnes skal kun 
byrådet, som han var medlem af i årene 
1954-74, de sidste 4 år som viceborgmester.

Han var i sin tid den afgørende person i 
forbindelse med borgmesterskiftet i t ønder, 
da Venstre overtog ledelsen, efter at byen i 
30 år havde haft konservativt styre. Ved den 
lejlighed brød C. O. Jensen med sin gruppe, 
socialdemokraterne.

Store EF-tilskud 
til grundforbedring 
i Vestirland
I 1978 bevilgede EF et beløb på 200 mill. kr. 
i tilskud til et program for hovedafvanding 
og markdræning af 100.000 ha i det vestlige 
Irland.

Stærkt stigende omkostninger til specielt 
flodregulering har betydet, at beløbet viste 
sig utilstrækkeligt.

Kommissionen har derfor indstillet, at der 
stilles yderligere ca. 235 mill. kr. til rådighed 
til færdiggørelse af programmet og til en 
udvidelse med 50.000 ha.

EFs udgifter er begrænset til 50 pct. af 
medlemsstatens udgifter, og tilskuddet til 
markdræningen må ikke overstige ca. 3300 
kr./ha.

De plantede et træ — 
for 100 år siden
Plant et træ opfordres der til på første side 
i dette nummer. - For 100 år siden plantede 
den engelske havearkitekt Milner træer i 
parken ved Tranekær slot på Langeland. Et 
af dem er i dag en statelig fritstående lind, 
der, som det ses af billedet, er en pryd for 
landskabet.
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Få skovbrande 
de sidste 5 år
I 1981 - 5. år i træk - har der været mini
male brandskader, idet der kun er anmeldt 
et samlet brandlidt areal på lige ved 1 ha, 
sagde Dansk Plantageforsikringsforenings 
direktør, Søren G rosen, Viborg, ved repræ
sentantskabsmødet den 15. september i Mø
geltønder.

Siden foreningens oprettelse i 1899 er der 
til foreningen anmeldt brandlidte arealer på 
i alt 2282 ha, og der er i erstatning udbetalt 
godt 1,2 mill. kr.

En af de største brandskader, hvor fore
ningen er erstatningspligtig, er Gudenåcen- 
tralens plantage, som brændte i 1975, og 
hvoraf 50 ha tilplantes i dette efterår.

I årets løb er der udmeldt 54 plantager 
med i alt 1808 ha og indmeldt 90 plantager 
og plantageudvidelser, i alt 1444 ha.

Den 1. september 1981 udgjorde det for
sikrede areal 77.351 ha. Der er i det for
løbne år udbetalt 50.000 kr. i erstatning.

En væsentlig begivenhed i årets løb var 
gennemførelsen af erstatningsaftalen mel
lem Dansk Skovforening og Miljøministe
riet.

Kassereren P. Ditlev Petersen, Viborg, 
forelagde regnskabet, som godkendtes og 
gengives særskilt i tidsskriftet.

Alle valg var genvalg. Næste års møde
sted bliver i Vendsyssel.

Status over 
hedeplejemetoder
Status over hedeplejemetoder hedder et di
gert værk af forstkandidat Peter Giinter 
Christensen, der har udarbejdet det som en 
afsluttende opgave på skovbrugsstudiet. Det 
er publiceret af Miljøministeriet og Fred
ningsstyrelsen.

I rapporten findes der en beskrivelse af 
80 lokaliteter, hvor der er foretaget forskel
lige former for hedepleje, og her er også 
medtaget de forsøg, som Hedeselskabet har 
gennemført.

Beskrivelserne har ikke kun aktuel betyd
ning, men vil også have værdi på længere 
sigt ved opfølgende undersøgelser og vurde
ringer af de enkelte indgrebs egnethed i he
deplejen.

Forfatteren påpeger, at man skal være 
indstillet på, at hedepleje er behæftet med en 
udgift i næsten alle tilfælde. Selv pleje med 
får og kreaturer vil ikke let kunne give over
skud.

Fra et forsøg oplyses om en indtægt på 
1000 kr./årsko til betaling for arbejdsindsats 
og forrentning af besætning og stald.

På Salten Fangsø distrikt blev en natur
pleje med kreaturer indstillet, fordi det bl.a. 
blev for urentabelt.

Den eneste sikre nettooverskuds-forret- 
ning ved hedepleje ligger i at lade en entre
prenør afslå lyngen til eksport. Det kan give 
en indtægt på 500 kr./ha.

Købere i Vesttyskland anvender lyngen til 
2 formål. Det ene er som slikfaskiner i vade
havet, og det andet er som rygningsmate
riale. hk

Mindre forbrug af 
jordbrugskalk
På grund af landbrugskrisen var mange land
mænd i fjor tilbageholdende med bestilling 
af jordbrugskalk til trods for, at mange kalk
ningsplaner var udarbejdet. Fra 15 gårde, 
som havde givet ordre ind, kom der afbud 
på grund af stram økonomi, sagde forman
den for De danske Kalk- og Mergelselska
ber, gårdejer Agner Laursen, Ejstrupholm, 
ved årsmødet den 15. juli i Tylstrup.

Dertil kommer, at vi mangler en stabil 
låneordning, og alt i alt er det med til, at 
arbejdet går i stå.

Konsulent ,/. K. Øvig, Hedeselskabet, op
lyste, at 1980-forbruget af jordbrugskalk var 
1,7 mill, tons, og dertil kom anvendelse af 
93.000 tons kalkslam og 5 tons mergel. Det 
sidste ser ud til at have udspillet sin rolle i 
jordbruget.

Elving Nielsen, Fåborg, nyvalgtes til be
styrelsen i stedet for Arne Gregersen, Alslev, 
der overtog posten som revisor efter afdøde 
Peter Hansen, Funde.
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’’Hvordan har dine fødder det 
efter en lang arbejdsdag?”

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

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

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

opsuges af tekstilforet og 
danner grobund for 

bakterier.
Støvlerne bliver 

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

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

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

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

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

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

1
I
i

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

PVC drænrør

PVC drænrør special med 
dobbelt vandindtag

PVC kloakrør
PEL trykrør

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

- en bedre rørforbindelse

:: BRAGE
PLAST AKTIESELSKAB
Hovedkontor: Jens Juulsvej 18, 8260 Viby J., 06-282600 
Sjællandsafdeling: Frejasvej12,4100 Ringsted,03 - 61 8600
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AFVANDING
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.
Vi løser alle afvandingsproblemer, enten det gælder nyopførte 
anlæg eller reparationer af bestående anlæg. • Mere end 50 års 
erfaring i alt vedrørende afvanding. • Specialudstyr til repara
tion af afvandings-pumpeanlæg. • Firehjulstrukne køretøjer 
med kran og specialudstyr. • Afvandingspumper af alle fabri
kater repareres. • Tilbud på og opførelse af nyanlæg overalt 
med ydelser fra 10 l/sek. til 5000 l/sek.

5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 981316

UNIMAX
afvandingspumpe

. . .

P 500 passende til 35 td. Id. 
P 360 passende til 15 td. Id. 
P 300 passende til 1-5 td. Id. 
Yderligere oplysninger & bro
chure fås ved henvendelse til

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 
vandløbsreguleringer og 
afyandingsarbejder 
Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20

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

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit
Beskyt planterne 
mod vildt og mus
Køb dansk

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

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

union
Betonvarefabrik A/S , Vojens

(04) 5413 30
GT-fk. og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Oir K. Kjærult 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  - altid på lager

$NR

%

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

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

Det gensidige 
Forsikringsselskab

Dansk Plantage
forsikringsforening

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

Årlig præmie Maksimums
pr. ha erstatning

pr. ha
Klasse 111:1,00 kr. 2800.00 kr. 
Klasse IV: 1,50 kr. 4200.00 kr. 
Klasse V: 3,00 kr. 8400,00 kr. 
Klasse VI :4,50 kr. 12600,00 kr. 
Klasse VII: 6,00 kr. 16800,00 kr. 
Mindste årlige præmie pr. for
sikring: 25,00 kr.
Forsikringsbetingelser og an
meldelsesblanket fås ved hen
vendelse til foreningens kontor,
postboks 110, 8800 Viborg 
Tlf. (06) 62 61 11

Tegn
et
abonnement
på
Hedeselskabets
Tidsskrift

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

D R Æ N R E N S N I N G

Ui

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.



Hjelm-Peltor N Y H E D !

Peltorhjelm, godkendt type, 
m. høreværn, visir og regnklæde

Hørekopperne
-er med optimal akustisk 
udformning med hensyn 
til vægt og volumen

Hedeselskabets Handelsvirksomhed
Klostermarken 12, 8800 Viborg . Tlf. (06) 62 61 11, lokal 206, 259, 286

ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER

m

SUPER LET- /» 
VÆGTSSKOVLEN 

»ZINCKLET«
GGR ARBEJDET LET 

LET MEN STÆRK SKOVL

FAAS OGSAA MED 
STØVLEBESKYTTER

DEN ER RIGTIGru

\

ÉT

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

SPAREKASSEN
-din problemløser! sds

St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

Hjøllund, 7362 Hampen . Tlf. (06) 86 91 00
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
hartdel med pyntegrønt



Det gensidige Forsikringsselskab

»Dansk Plantageforsikringsforening«
Resultatopgørelse for tiden 1/4 1980 til 31/3 1981.

1979/80 kr.: Indtægter: Udgifter: 1979/80 kr.:
213.121 Præmier ..................................... 227.711 Udbetalt erstatning ... ........... 50.305 56.062

1.376 Indskud ...................................... 2.374 Administrationsudgifter .........  66.536 54.105
Renter af bank og Driftsoverskud, overført til

55.372 sparekasse ............................. 22.550 reservefond ............... ...........  399.840 328.952
169.181 Renter af obligationer ................ 263.841

69 Renter af giro ............................. 205
439.119 516.681 516.681 439.119

Balancer pr. 31. marts 1981 og 1980.

Aktiver: Passiver:
1.633.275 Fondsbeholdning ...................... 2.603.550 Basiskapital .................. ........... 850.000 850.000

24 115 Reservefonden ............. ........... 1.284.182 884.342
213 Girokonto ................................... 1.601 Skadesreserver ............ ........... 355.000 355.000

Sparekassen Midtjylland: Kursreguleringsfond ...........  168.689 0
111.310 Konto nr. 02.676 ................ 17.780
54.181 Konto nr. 69.548 ................ 18.012

Den Danske Bank, Viborg:
290.339 Konto nr. 7-66.937 ............. 16.813

2.089.342 2.657.871 2.657.871 2.089.342

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 27. august 1981.
Som kritisk revisor: Revisionsfirmaet

Møgeltønder, den 14/9 1981. M. Grønning Mikkelsen A/S
Bertel Overgaard S. Østergaard Nielsen

statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen for „Dansk Plantageforsikringsforening"
Møgeltønder, den 15. september 1981.

Chr. Mourier-Petersen O. Jepsen Viggo Alexandersen

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

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.



Det Jenssen Buchske legat
RESULTATOPGØRELSE 
FOR PERIODEN 
1/1-31/12 1980

Salgs- og lejeindtægter 710.384,75
-f- driftsudgifter 703.466,50

6.918,25
H- renteudgifter 75.030,59

Årets resultat - underskud 68.112,34

Viborg, den 31. marts 1981.

Foranstående regnskab har vi revideret 
Århus, den 9. april 1981.

BALANCE PR. 31/12 1980 

Aktiver:
Debitorer 146.430,30
Beholdning af skoveffekter 22.506,75 
Fast ejendom (offentlig

vurdering 2.516.000 kr.) 365.318,99

534.256,04

Passi ver:
Gæld til Hedeselskabet 535.805,90
Prioritetsgæld 24.000,00
Egenkapital 25.549,86

534.256,04

DET DANSKE HEDESELSKAB 
K. Sandahl Skov 

direktør
Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab 

p. b. v.
Anders Andersen 

formand

REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN 
K. Hammer-Pedersen E. Winther

statsaut. revisor statsaut. revisor

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.



Postbesørget avis

wavin
dræner din joid

...ikke
din tegnebog!

Éé&
wavin korrugerede/beviklede 

drænrør, dim. 50-145 mm,«er udført 
af special PVC-receptur, som 

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.

mm

%

i
- ring og hør hvordan 

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

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