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.PINDSTRUP
haveprogram

•  Her er  ALLE produkterne som 
anvendes i  HAVER og PARKER.

PINDSTRUP MOSEBRUC A/S

( >

jihMBSSad

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

Galten 
Teglværk

A

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon06-943029

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

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 43 19 43

FYNS il
II TEGL

Flagstænger

I

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.

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088



Hedeselskabets
Handelskontor
varetager følgende opgaver:

Handel med:

Råtræ
Juletræer og pyntegrønt
Sikkerhedsbeklædning og 
værktøj til skovarbejde
Kemikalier

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

DET DANSKE HEDESELSKAB
Handelskontoret
P. O. Box 110 
8800 Viborg 
Telefon (06)62 61 11
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Leveres nøgne eller omviklet med filter af fibertex, ko
kos eller halm.
Føres i alle størrelser fra 50-200 mm.

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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-M og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fais
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Oir K. Kiærull Driv. (04) 85 12 44

HEDETRÆ V.

lian.
■vugger

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

LET BETJENING 
s • ROBUST

2 TYPER

C 07.34 3111

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

PLOVE GRUBBERE
DANSKE

STENOPTRÆKKERE
KVALITETSPRODUKTER

Ring og få brochure tilsendt!

\* Plovfabrikken BOVLUND A/s
£wy Bovlundbjergvej 22 ■ 6535 Branderup J.

1
• Telefon 04 83 52 33
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Høj kvalitet til
yderst fornuftige priser...
et stærkt program fra Fransgård
internationalt anerkendt 
- maskiner til ethvert behov!
SKOVSPIL V-3OG0, excl. kraftoverførings
aksel, inci. 50 m 8 mm stålwire og endekrog...............  5.760,-
SKOVSPIL. ¥-5000, excl. kraft overførings
aksel, inci. 50 m 10 mm stålwire og endekrog........... 8.340,-
SKOVSPIL TW-3000, excl. kraftoverførings
aksel, inci. 2x50 m 10 mm stålwire og endekrog ...12.600,-

50 m 9 mm stålwire................................
00 m 9 mm stålwire...............................
50 m 10 mm stålwire..............................
00 m 10 mm stålwire.............................
1 stk. endekrog t/V-3000 ......................
1 stk. endekrog t/V-5000 ......................
1 stk. wlrelås..........................................
1 stk. skovkæde å 2,- m t/ V-3000 
1 stk. skovkæde å 2,- m t/ V-5000 
1 stk. gilder t/wire................................. ,

560

TILBEHØR TIL SKOVSPIL:
Kraftoverføringsaksel t/ V-3000 .............................................. ........................... .............  495,-
Kraf toverføringsaksel t/V-5000 og TW-3000 ...................................................................  690,-
50 m 0 mm stålwire......................................... ...................................................... ............  275,-
00 m 8 mm stålwire............... ............................................................................................  440.-
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MASKINFABRIK

- ET GODT VALG 
I MASKINER.

Fredbjerg,9640 Farsø 
Tlf.08-63 2122

Dansk Skovkontor4 Is

Mod * DENDROCOL17
V I L D T B I D * ANTIGNAVm. Latex

* SKOVTJÆRE 123-S

Postbox 1 Telefon Indhent venligst priser
4700 NÆSTVED (03) 80 01 10 og tilbud!



Ekspertise og moderne udstyr-
giver Dem sikkerhed for den optimale dræning.

Vi dræner med laserstyrede kædegravemaskiner over hele landet
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Hedeselskabets
dræntekniske Maskinvirksomhed
v/ M. Stokholm Sørensen 

Klostermarken 12, 8800 Viborg 
Tlf. (06)62 61 11

Få råd til at 
hadet rart.

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

DEN DANSKE BANK
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Vandløb og lovgivning
En stor del af den vejledning og tekniske bistand, som 
Hedeselskabet anmodes om at yde private lodsejere og 
offentlige myndigheder, vedrører de gældende retsregler 
om vand.

På vandlidende jord kan der ikke drives et effektivt og 
højt producerende jordbrug. På mere end halvdelen, over
vejende den mest frugtbare del af det danske landbrugsare
al, er det nødvendigt at anvende tekniske anlæg til hurtig 
afledning af det overflødige vand. For en del af de reste
rende arealer er de naturlige vandløbs tilstand bestemmen
de for anvendelse og udbytte.

Udover landbruget har andre erhverv og mange ,,bru- 
gergrupper“ interesser at varetage omkring vand og vand
løb. Ofte er der tale om stærkt afvigende interesser. Derfor 
er de regler, der skal søge at skifte sol og vind lige både 
omfattende og komplicerede.

Som følge af den tekniske udvikling, af ændrede holdnin
ger og af den vægt, folketing og samfund tillægger de 
forskellige interesser, er lovgivningen inden for området 
under stadig revision og udvidelse.

Ofte er der tale om vidtrækkende ændringer i forhold til 
de tidligere retsregler og så godt som altid er de nye love 
mere restriktive end de gamle.

Den 9. juni 1982 blev der stadfæstet en ny lov om 
vandløb. Den refereres og kommenteres i omstående arti
kel af distriktsingeniør N. H. Poulsen.



Ny vandløbslov

Ved distriktsingeniør 
N. H. Poulsen 
Hedeselskabet’s 
Grundforbedringsafdeling 
Viborg

Miljøministeren fremsatte 21. januar forslag 
til ny vandløbslov. Forslaget blev behandlet i 
Folketinget’s miljø- og planlægningsudvalg og 
herefter med ganske enkelte ændringer vedta
get enstemmigt af Folketinget 24. maj 1982.

Lovens forberedelse
Lovforslaget var baseret på arbejde i et udvalg 
om revision af lov om landvæsensretter og 
vandløbsloven, nedsat i 1976. Udvalget afgav i 
februar 1979 en delbetænkning om den fremti
dige administration af landvæsensretssageme 
og i december 1980 betænkning om revision af 
vandløbsloven.

Der var langt fra enighed i udvalget, og især 
landboorganisationeme og Landsbrugsmini
steriet havde principielle indvendinger mod at 
ændre på en lov, som på de fleste punkter 
havde fungeret udmærket.

Fledeselskabet var ikke repræsenteret i ud
valget, men fik sammen med andre organisa
tioner lovforslaget til udtalelse og er fremkom
met med udførlige kommentarer over for Mil
jøministeriet.

Under sagens behandling i Folketinget 
modtog miljø- og planlægningsudvalget for
skellige henvendelser, herunder en omfatten
de redegørelse fra landboorganisationeme, 
som påpegede forskellige svagheder og uklar
heder i lovforslaget. Denne redegørelse gav 
anledning til en udførlig besvarelse fra Miljø
ministeriet. Miljøministeren præciserede end
videre over for udvalget, at den nye lov ikke 
tilsigter nogen ændring af den umiddelbare ret

til afvanding til bestående vandløb, og at 
lovens administration vil ske i samarbejde med 
landbruget og dets organisationer, og på en 
måde, der sikrer landbrugserhvervet fornufti
ge produktionsvilkår.

Så meget om lovens fødsel.
Den er nu vedtaget, og der er al mulig grund 

til at forberede sig på de ændrede retsregler og 
administrationsforudsætninger, som bliver 
gældende, når loven er trådt i kraft.

Størst betydning får de nye bestemmelser 
for landmænd, som er bredejere ved vandløb 
eller har lavtliggende arealer med naturligt 
afløb til bestående vandløb. Der bliver også 
ændrede arbejdsbetingelser for de tekniske 
udvalg og tekniske forvaltninger i amter og 
især kommuner. Ændringerne i den nye lov 
får endvidere overordentlig stor betydning for 
det daglige arbejde på grundforbedringsafde
lingens kontorer.

Hovedpunkterne i disse ændringer er føl
gende:

Afvandings- og dræningsanlæg skal fortsat ud
føres, så oversvømmelser som denne kan und
gås.
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Def er vigtigt, at den nye lov administreres således, at dræning af lavtliggende arealer ikke kræver 
nogen besværlig myndighedsbehandling.

Rammelov
Den nuværende vandløbslov med tilhørende 
lov om landvæsensretter har ret klare bestem
melser vedr. sagernes behandling og de for
skellige instansers kompetance, ligesom der 
findes regler for det tekniske og juridiske 
indhold i de nuværende landvæsensretters af
gørelser og kendelser.

I modsætning hertil er den nye lov en ram
melov, der på mere end en snes områder 
forudsætter, at miljøministeren i form af be
kendtgørelser og andre bestemmelser fastlæg
ger, hvorledes sager om vandløb skal admini
streres. Dette gælder bl.a. på så vigtige områ
der som vandløbenes vedligeholdelse, uddyb
ning af vandløb samt etablering af dige- og 
pumpeanlæg og andre større afvandingsforeta
gender.

Der forestår herefter et omfattende admini
strativt arbejde, før loven kan træde i kraft, 
hvilket formodentlig vil ske i midten af 1983.

F o rmå Isbestemmelser
Den nuværende lov har ingen formålsbestem
melse, men fastsætter klart, at afledning af

vand har fortrinsret for al anden udnyttelse af 
vandløbene. Den nye lov har en egentlig for
målsparagraf med en lignende præferencestil
ling for vands afledning, men tillige en be
stemmelse om, at der ved alle foranstaltninger 
efter loven skal tages hensyn til miljømæssige 
krav til vandløbskvaliteten. Der henvises i den 
forbindelse til anden lovgivning, hvilket i de 
fleste tilfælde vil være miljøbeskyttelsesloven.

Det har øjensynlig været lovgivernes ønske 
at koordinere disse to love og tage vidtgående 
hensyn til lovgivningen om vandindvinding og 
naturfredning. Resultatet er nok, at afvan- 
dingsinteresseme i flere tilfælde placeres i 
anden række i forhold til andre interesser.

Vandløbsmyndigheder
En af de væsentlige ændringer i den nye 
vandløbslov er, at de nuværende landvæsens
retter stort set forsvinder, og at administrative 
og politiske afgørelser i en række tilfælde 
erstatter retslige.

Efter nugældende lov varetager kommunal
bestyrelser og amtsråd med respektive forvalt
ninger hovedsagelig tilsynet med og udførel
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sen af vandløbenes vedligeholdelse, ligesom 
de kommunale råd har visse funktioner i for
bindelse med vandløbssager.

Sager ved vandløb afgøres i øvrigt af land
væsensnævn, landvæsenskommissioner og i 
enkelte tilfælde af overlandvæsenskommissio- 
ner med mulig appel til domstole i specielle 
sager. Formændene for landvæsens- og over- 
landvæsenskommisisoner har normalt været 
jurister, og de øvrige medlemmer af landvæ
sensretter været udpeget af kommunalbesty
relser/amtsråd, men med en uafhængig funk
tion i forhold til disse.

Landvæsensretterne har afgjort alle typer 
sager, hvad enten det har været mindre pro
blemer i forbindelse med fælles dræning, er
statningsspørgsmål for manglende oprensning 
eller større komplicerede sager om fælles af
vanding, herunder uddybning og udvidelse af 
bestående vandløb eller anlæg af nye. Med 
den nye vandløbslov bortfalder landvæsens
nævnene og overlandvæsenskommissioneme, 
og landvæsenskommissionerne får kun til op
gave at fordele udgifter og fastsætte erstatnin
ger i nærmere bestemte sager.

Vandløbsmyndighed bliver i øvrigt kommu
nalbestyrelse, amtsråd og som appelinstans 
Mil j ømi nisteriet/Miljøstyrelsen.

Vandløbsmyndigheden får dels til opgave at 
varetage vedligeholdelsen af offentlige vand
løb, føre tilsyn med private afvandingsanlæg 
og vandløb samt ikke mindst at træffe afgørel
se i spørgsmål om ændring af vandløb m.v. 
Formålet med den nye myndighedsfordeling 
er klart at forstærke det folkevalgte element 
ved disse afgørelser og at give mulighed for 
større offentlighed omkring afgørelserne. 
Myndighedsbehandlingen må også forventes 
at blive nogenlunde analog med f.eks. spilde- 
vandssager og sager ved offentlige og private 
veje.

Dette indebærer en afgørende ændring for 
private lodsejere ved vandløbene, hvor det i 
fremtiden bliver en kommunal eller admini
strativ instans og ikke en retsinstans, der skal 
afgøre spørgsmål i relation til privat ejendoms
ret.

For de kommunale myndigheder vil der 
endvidere ofte opstå den situation, at man skal 
træffe afgørelser i en sag, hvor kommunen selv 
er part.

Forvaltningsmæssigt vil den ændrede myn
dighedsfordeling næppe blive det helt store 
problem for amtskommunerne, men især for 
landkommuner med store arealer og dermed 
mange vandløbsstrækninger og begrænset be
folkningsgrundlag vil administrationen af 
vandløb nok blive tyngende. De kommunale 
myndigheder har da også de fleste steder følt 
det som en lettelse, at man indtil nu har 
kunnet overlade afgørelsen af en lang række 
mindre vandløbssager til især landvæsensnæv
nene, og mange er nu bekymrede over evt. at 
skulle opbygge en særskilt administration 
vedr. vandløb.

Der ligger her en opgave for Hedeselskabet 
i retning af at informere om de nye lovbestem
melser og fremtidige cirkulærer m.v. og at yde 
råd og vejledning herom.

Vandløbsrestaurering
Et andet felt, hvor Hedeselskabet vil kunne 
bistå med at realisere de nye lovbestemmelser, 
er vandløbsrestaurering. Herved forstås foran
staltninger, som forbedrer levevilkårene for 
planter og dyreliv, herunder især de større 
fiskearters gyde- og opholdsmuligheder.

Vandløbsrestaurering kan bestå i en ændret 
grødeskæring, så vandet i sommertiden får 
forskellige hastigheder i de forskellige dele af

Forsøgsprojekt Voer å. Kunstig grusbanke gi
ver ændrede strømforhold, men begrænset op
stuvning.
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Forsøg i tilløb til Voer å. Kunstigt fiskeskjul.

vandløbsprofilet, skyggegivende beplantning 
langs vandløbene eller egentlige tekniske for
anstaltninger i form af fiskeskjul, kunstige 
gydepladser, forsnævringer og høldannelser i 
de mange steder lidt for regelmæssige vand
løb.

Sådanne restaureringsarbejder vil - såfremt 
de planlægges og forberedes grundigt - kunne 
udføres på en sådan måde, at de tilstødende 
lodsejeres berettigede afvandingsinteresser 
ikke gås for nær, og således, at vandløbene 
ikke blot bliver mere fiskerige, men også mere 
tiltalende at se på.

Der er her i landet indtil nu kun udført et 
enkelt større forsøgsprojekt ved Voer å i 
Vendsyssel. Projektet er udført af Nordjyl
lands amt under medvirken af bl.a. Miljøsty
relsens Ferskvandslaboratorium og Hedesel
skabet. Det er sikkert nødvendigt at udføre 
flere forsøg i fuld størrelse, før de rette meto
der er indarbejdet og effekten af f.eks. skyg
gegivende beplantning er nærmere vurderet 
under danske forhold.

Vandløbsvedligeholdelse
Efter den nugældende vandløbslov er der for 
den altovervejende del af de offentlige vand
løb fastsat klare regulativmæssige bestemmel
ser, dels om vandløbenes skikkelse, dvs. dyb
de, bundbredde, skråningsanlæg og fald, dels 
om oprensningstider m.v. hovedsagelig for at 
sikre en effektiv vandafledning i kulturplan
ternes vækstperiode.

Den nye lov åbner en interessant mulighed, 
nemlig at tilrettelægge vandløbsvedligeholdel
sen efter den nødvendige vandføringsevne i 
stedet for efter fastlagte fysiske forhold.

Baggrunden for, at denne mulighed tages i 
betragtning er, at vandføringsevnen og der
med vandstanden i vandløbene i sommertiden 
stærkt afhænger af vandløbets grødetilstand. 
Med samme vandføring bliver der i stærkt 
tilgroede vandløb en meget høj vandstand, 
medens der forekommer en tilsvarende lav 
vandstand i vandløb, der af en eller anden 
grund har en ringe plantevækst på bund eller 
sider.

Hedeselskabets Hydrometriske Undersø
gelser, der til stadighed måler vandføring og 
vandstand i et meget stort antal danske vand
løb, vurderer regelmæssigt disse vandløbs grø
detilstand, og Hedeselskabet har i det hele et 
betydeligt erfaringsmateriale om vandløbsved
ligeholdelse.

Ud fra disse erfaringer må det nok siges, at 
ideen er god, men vanskelig at realisere. Væk
sten af grøde (som er en fælles betegnelse for

Levende hegn langs vandløb giver et mere 
tiltalende udseende, men er ikke problemløse.
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En snorlige kanal i et fladt terræn. Her var et 
levende hegn på sin plads.

vandplanter, som vokser på skråninger og 
bund, flyder eller driver i vandløbene) er 
stærkt afhængig af temperatur og solindfald, 
og kan til tider ske nærmest eksplosivt, således 
at et vandløb i løbet af få uger bliver fuldstæn
dig sammengroet. For en kommune eller et 
amt med mange vandløb vil det derfor blive 
svært at tilrettelægge en fornuftig arbejdspro
cedure omkring vandløbsoprensningen, så
fremt grødens vækst skal være afgørende for, 
hvornår oprensningen skal foretages. Ofte vil 
grøden vokse særligt kraftigt i juli måned og 
dermed typisk ferietid for det pågældende 
mandskab eller umiddelbart før kornhøsten, 
hvor vandløbsoprensningen er til maksimal 
gene for bredejerne.

Yderligere må der iværksættes et stort pro
gram for målinger af vandstand og vandføring 
i de forskellige vandløb for at give vandløbs
myndigheden mulighed for i det enkelte år og 
fra år til år at tilrettelægge en oprensning efter 
vandføringsevne.

Selv om de tekniske problemer derved må
ske kan løses, vil der i kølvandet af en sådan 
ordning blive en række stridsspørgsmål mel
lem de interesserede landmænd og vandløbs
myndigheden, som kan have hver sin opfattel
se af, om vandløbet er oprenset betids og 
tilstrækkeligt.

Sådanne konflikter kendes også efter den 
nuværende vandløbslov, hvor der forekommer 
klager over oprensningen, især i år med stor 
nedbør.

Kommunernes og bredejernes retstilstand 
vil dog nok være klarere, såfremt man generelt 
fortsætter med at oprense vandløbene til be
stemte tider og i bestemte fysiske dimensio
ner, som lader sig kontrollere og lettere kan 
bedømmes, såfremt der forekommer erstat
ningsspørgsmål.

Skepsis eller forventninger
Det nuværende vandløbsretslige system base
rer sig i alt væsentligt på vandløbsloven af 
1949, som afløste meget gamle lovbestemmel
ser og efter mit skøn som kulturtekniker har 
fungeret ganske fortræffeligt.

Denne lov er på flere punkter ændret og 
ajourført, bl.a. i forbindelse med det offentli
ges overtagelse af vedligeholdelsesudgifterne 
ved kommune- og amtsvandløb og med over
gangen af spildevandssager til miljøbeskyttel
sesloven, men nugældende vandløbslov af 
1973 indeholder stort set samme principper 
som loven af 1949.

Den lov, som træder i kraft i 1983, er på 
afgørende punkter forskellig fra det tidligere 
lovgrundlag, og en sund skepsis, især over for 
en evt. øget administration behøver vel ikke at 
skjules.

Det vil i høj grad være udformningen af 
bekendtgørelser og cirkulærer, som bliver be
stemmende for, om lovens gode intentioner 
kan bringes til udførelse. I den forbindelse må 
det ikke overses, at de hensyn, som er knyttet 
til vandløbene, kan være kraftigt modstriden
de.

De interesserede landmænd har behov for 
gode afvandings- og dermed dyrkningsmulig
heder, få hindringer for dyrkning langs vand
løbene og beskyttelse mod oversvømmelse fra 
disse. De har også et ønske om at kunne vande 
kreaturer og evt. marker fra vandløbene og at 
kunne drive eller udleje lystfiskeri i disse. Til 
støtte herfor har landmændene ejendomsret til 
bredderne og i en vis udstrækning til selve 
vandløbenes areal og skal tåle oprensningsar
bejder, herunder modtage fyld og andet mate
riale, der optages fra vandløbet, også på dyr
kede arealer.
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Byerhvervene er interesseret i at kunne 
benytte visse vandløb som recipienter for spil
devand, og kan i forbindelse med vandindvin
ding fjerne en del af vandmængden i visse 
vandløb. For hele befolkningen er det et gode 
at kunne betragte og evt. gå langs pæne og 
velholdte kanaler eller snoede og fiskerige 
vandløb, men også et ønske at kunne bevare 
det særlige plante- og dyreliv, der knytter sig 
til vandløbene. Erhvervsmæssig interesse 
knytter sig i høj grad til dambrug og ålefiskeri
er langs de større vandløb og søer. Lystsejlads 
er knyttet til enkelte større vandløb og søer, 
men sportsfiskeri dyrkes af mange, også i 
bække og grøfter.

Konflikter omkring vandløbene har hidtil 
ofte stået mellem interessenterne i spilde
vandsudledning og de rekreative interesser, 
herunder lystfiskeri, samt dambrugenes inter
esser i vandløbskvalitet. Der har da også været 
konflikter omkring udledning af spildevand 
fra landbrugsejendomme og især dambrug 
samt om okker fra dræning af landbrugsarea
ler.

Naturfredningsloven har siden 1978 gjort 
det vanskeligt for landmænd at få tilladelse til 
at udføre egentlige afvandingsarbejder, der 
medførte ændringer af bestående vandløb. 
Det må være et håb, at den nye vandløbslov 
følges af cirkulærer, der gør disse sager lidt
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Typisk mindre vandløb med kraftig plante
vækst på skråningerne.

lettere at overse, også for de grundejere, som 
er afhængige af vandløbenes tilstand.

I det hele taget må der stilles store forvent
ninger til det materiale, som Miljøministeriet 
udsender i forbindelse med lovens ikrafttræ
den. Miljøbeskyttelsesloven, som trådte i 
kraft i 1974, og som bevirkede omfattende 
ændringer inden for spildevandsområdet, fik 
på dette felt en god start, og har bl.a. derfor i 
stor udstrækning opfyldt sit formål.
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Hedeselskabets Tidsskrift har fået tilsendt tre 
pjecer/hæfter af interesse for mange naturel
skere.

„Gudenålaksen11 fortæller om den gamle 
laksestamme i Gudenåen, som blev udryddet 
af vandkraftværket ved Tange Sø. Da denne 
bestand var intakt, var der her en fangst af 
international klasse.

„Gudenålaksen11 udgives i serien ,,Natur og 
Museum11 af Naturhistorisk Museum, Århus.

„Vildt, landskab, mennesker - Dansk 
Vildtforskning 198111 er titlen på Meddelelser 
nr. 174 fra Vildtbiologisk Station, Kalø. Den 
fortæller bl.a. om de mange trusler, dyrene er 
udsat for p.gr. af menneskene og deres umå
deholdne forbrug af ressourcer.

„Padder og krybdyr er fredet - værn om 
dem11 kommer fra Fredningsstyrelsen og for
tæller dels om fredningen fra marts 1981, dels 
om dyrene og deres vilkår.
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Tema
demonstration 
på Matrup

Den 22. og 23. september afholdtes en stor 
maskindemonstration på Matrup Skovdistrikt 
arrangeret af Skovteknisk Institut, deltagende 
firmaer og værtsdistriktet.

Det var en udstilling/demonstration med to 
hovedtemaer: Kulturetablering på stormfalds
områder og oparbejdning af overskudstræ på 
stormfaldsarealer. Endelig demonstreredes 
enkelte nye maskiner til skovning og udkørsel/ 
udslæbning.

Ekstraordinær demonstration
Sædvanligvis afholdes der en stor udstilling/ 
demonstration hvert tredje år, men efter 
stormfaldet i november i fjor var der et behov 
for og ønske om en særlig demonstration nu, 
hvor oprydningen af de ramte områder er i 
fuld gang. Efter stormfaldet er der et samlet

Hedeselskabet har modificeret denne finske 
tallerkenplov - særlig velegnet til stærkt kuperet 
og stenet terræn.
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Blandt emner lidt uden for temaet vistes også et 
nyt elektrisk vildthegn.

kulturareal på 10.000 ha (mod normalt 6.000 
ha planmæssigt ryddet).

Rundvisning
Tema-udstillingen var arrangeret som en 
rundvisningsdemonstration, hvor deltagerne 
var opdelt i hold. Derved sikrede man, at alle 
så det hele, ligesom ,,budskabet“ kom klart 
frem. Der var dog nogle, der følte sig trukket 
af sted, og som gerne ville have haft bedre tid 
til at fordybe sig i enkelt-aspekter.

En af nyhederne - Hedeselskabets trævender - 
som desværre ikke kommer til sin ret på bille
det. Men teleskop kranens funktion illustreres 
dog.

Kulturteknik
Første afdeling var en demonstration af kul
turteknik på stormfaldsområder, som ikke ad-
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skiller sig meget fra en traditional kultureta
blering. På grund af stormfaldsarealernes stør
relse (og dermed den lange tid, der kan gå, før 
der tilplantes) kan der dog opstå særlige 
ukrudtsproblemer, ligesom rydningen af de 
væltede rødder er mere besværlig. Her blev 
demonstreret forskellige former for rydning, 
jordbearbejdning, plantning og ukrudtsbe
kæmpelse.

Flishugning
Anden afdeling var helliget forskelligt flishug- 
ningsudstyr, både til overskudstræet nu, men 
også fra tyndingsbevoksninger. De tekniske 
problemer hermed er nu løst - på mange 
forskellige måder. Men endnu mangler det 
væsentligste: En afklaring af afsætningssitua
tionen. Man ønsker at satse på institutioner og 
større virksomheder, men der er stadig megen 
tøven over for denne nye energiform på trods 
af konkurrencedygtige priser på produktet.

Maskinudstilling
Sidste afdeling var en maskinudstilling - af 
mindre maskiner, flisfyr og forskellige redska
ber og andet tilbehør.

Få nyheder
Hedeselskabets udstyr, hvoraf det meste har 
været vist ved tidligere lejligheder, stod ret 
stærkt på udstillingen. Og blandt de få nyhe
der syntes Hedeselskabets trævender at være 
noget af det mest spændende. Det er en 
teleskop-kran, som kan monteres på en almin
delig landbrugstraktor. Udstyret kører på 
vejspor, griber de afkvistede stammer (indtil 
ca. 0,25 m3/stk.), der ligger ca. vinkelret på 
sporet, rejser stammen op og lægger den i et 
efterspændt klembankeudstyr. Udslæbnings- 
præstationen øges væsentligt og slæbeskader 
undgås næsten.

Af andre nyheder kan nævnes Mikrofant’en 
- en maskine til tynding (fældning, afkvist- 
ning, bunkelægning). Det var en prototype, 
der vistes, og den fungerede tilsyneladende 
ikke helt efter hensigten. Måske skyldtes det 
en utrænet fører?

S. i f fNs
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Der blev vist meget forskelligt flishugningsud- 
styr. Her en større flishugger.

Tilsyneladende kan alt overskudstræ anvendes. 
Billedet viser en brændeoparbejdningsmaskine 
til stødtræ.
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Set fra et økonomisk synspunkt kan flisen 
konkurrere med andre former for energi. Men 
markedet tøver stadig.
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Paperpot-plantning er en behagelig måde at 
plante på. Og med de lidt større planter, der 
bruges her, er resultatet tilsyneladende lovende.

Paperpots
Endvidere bør nok nævnes paperpot-plant- 
ning, som tidligere har været prøvet uden 
megen succes. Nu var planterne større, og 
erfaringerne indtil nu bedre. Nok noget, vi vil 
komme til at høre mere om.

Særlig atmosfære
Endelig skal vi nok nævne et sidste aspekt, 
som slog en førstegangsdeltager. I dansk skov
brug kender alle alle, og en sådan demonstra
tion er en kærkommen lejlighed til at mødes, 
udveksle erfaringer og mindes fælles oplevel
ser. Stemningen var speciel, humøret højt. Og 
om torsdagen var vejret det også.
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Stødoptagningsaggregat, monteret på bæltedre
vet gravemaskine, der gør det let at optage stød.

Weed wiper
Blandt de ,,mindre" nyheder skal måske også 
nævnes en ,,weed wiper“, en ukrudt,,sprøj
te'1, et billigt manuelt båret udstyr til at fjerne 
mindre, besværlige ukrudtspletter i kulturer 
(eller haver). Midlet, der anvendes, er Round
up. Den forhandles af Hedeselskabets Han
delskontor.

Weed-wiperen, den lille ,,plet-fjerner“, omtales 
her for en af grupperne.

1
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Teknisk fejl
På grund af en teknisk fejl kom annon
cen for Diana Skovtjære ikke med i 
sidste nummer af tidsskriftet. Det er 
særlig beklageligt, da september er høj
sæson for salget af denne vare.
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Hedeselskabets Tidsskrift er blevet bedt om at bringe følgende:

Seminar lørdag den 27. november 1982 om:

„Planlægning i det åbne land“.
Miljøværnscentret,
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
Thorvaldsensvej 40. Auditorium 3-01, kl. 9,00 prc. til ca. 17,00

Program:

Kl. 9,00- 9,05: 
Kl, 9,05- 9,25: 

Kl. 9,25- 9,55:

Kl. 9,55-10,10: 

Kl. 10,10-10,40: 

Kl. 10,40-10,55: 

Kl. 10,55-11,15: 

Kl. 11,15-11,45:

KI. 11,45-12,00: 

Kl. 12,00-13,15: 

Kl. 13,15-13,45:

Kl. 13,45-14,00: 
Kl. 14,00-14,30:

Kl. 14,30-14,45: 

Kl. 14,45-15,05: 

Kl. 15,05-15,35:

Kl. 15,35-ca. 16,40: 
Kl. ca. 16,40-ca. 17: 

Mødeleder:

Velkomst ved Miljøvæmscentrets formand, professor Niels Haarløv. 

Indledning v. medarbejder fra miljøministeriet.

Peter Brogaard, arkitekt m.a.a., Kunstakademiets Arkitektskole: 
Om det danske landskabs historie.

Diskussion.

Arne Gaardmand, kontorchef, Planstyrelsen: Planlovreformen. 

Diskussion.

Kaffepause.

Henrik Mørkeberg, mag. scient, soc., Socialforskningsinstituttet: 
De små bysamfund.

Diskussion.

Frokost (,,Gimle“).

N. Anker Kofoed, landbrugsminister: Jordbrugets interesser i den 
fysiske planlægning.

Diskussion.

Annelise Bramsnæs, landskabsarkitekt, Kunstakademiets Arkitekt
skole: Integreret planlægning af det åbne lands udnyttelse.

Diskussion.

Kaffepause.

Knud Svensson, byplanchef, Frederiksberg Kommune: Planlægning 
på tværs afalle grænser.

Diskussion.

Knud Sørensen, landinspektør, Nykøbing Mors: Menneskets natur.

Niels Elers Koch, projektleder, seniorstipendiat, Statens forstlige 
Forsøgsvæsen.

Tilmeldelse sker til Miljøværnscentret, Zoologisk Institut, Den kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole, Biilowsvej 13, 1870 København V., inden den 15/111982, med indbetaling af kr. 60,00 pr. 
deltager (kr. 120,00 med frokost) på girokonto 7 28 97 90 (Miljøvæmscentret, c/o Niels 
Haarløv). Mødeprogram tilsendes efter indmeldelse og indbetaling. For kr. 30,(X) (excl. frokost) 
vil et begrænset antal studerende ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole kunne deltage.
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At gå på museum er i dag 
en spændende oplevelse

Blichers 200 års 
dag fejres med 
manér i Herning

Af Gitte S. Nielsen

Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk!
Jeg hører Vinterens Stemme 
Thi ogsaa jeg er kun her paa Træk 
Og haver andensteds hjemme.

(Fra ,, Trækfuglene“)

Blichers lille digt fra „Trækfuglene11 med dens 
meget kønne, sørgmodige melodi rinder mig 
altid i hu, når jeg tænker på denne vor store 
nationalpoet, som ikke altid har været værdsat 
efter fortjeneste. En særlig aktualitet har disse 
linjer nu, hvor tre Herning-museers udstilling 
„Skynd dig, kom! om føje år“ med undertit
len „Heden i dansk kunst og kultur14 lakker 
mod enden (den 31. oktober).

Temaudstillinger
I 200-året for Blichers fødsel har Blichermuse
et på Hemingsholm, Herning Kunstmuseum 
og Herning Museum forenet deres kræfter og 
givet os en tværgående udstilling, der belyser 
en enkeltperson (Blicher) og et aspekt af hans 
samtid, nemlig den jyske hede, som inspirere
de andre. Kunstnerne ville fastholde heden og 
dens „evighed11, de mere praktiske (som 
f.eks. hedebønder, hjulpet af Hedeselskabet) 
ville ændre de betingelser, den barske natur 
bød dem.

Smukke omgivelser inspirerer
Herningsholm, der i 1975-80 blev restaureret 
og i dag er Blicher-museum, er et fint eksem

pel på moderne museumskultur. I de smukke 
rum, hvor væggenes rolige farver understreger 
og fremhæver malerier, montrer og møbel
stykker, føler man sig på én gang hensat til 
Blichers tid, og samtidig er man meget bevidst 
om, at man befinder sig på et museum, hvor 
man kan suge til sig. Både kunstneriske ind
tryk og real-viden. Tilskueren „genkender11 
en del (fra skoletid, læsning, ældre menne
skers beretninger, tv og lignende), men inspi
reres samtidig til at prøve at studere en perio
de nærmere. Og det er vel netop blandt et 
museums vigtigste opgaver.

Personligheder mødes
Et fascinerende tankeeksperiment er her ud
ført. I en montre har museet ladet Blicher og 
nogle af hans samtidige, der alle har en til
knytning til heden, mødes ved et træ. Blandt 
dem folkemindesamleren Evand Tang Chri
stensen, nogle malere (der lod sig inspirere af 
heden) og Hedeselskabets skaber og første 
direktør, Enrico Dalgas.

Heden som nationalt landskab
På Herning Kunstmuseum har man lavet en 
særudstilling med heden som motiv. I 1830’ 
eme blev heden så småt udråbt til „nationalt 
landskab11 og i den efterfølgende lange perio
de var der næsten „kamp11 (i både litteratur og 
malerkunst) omkring det nationale over for 
det internationale (noget tilsvarende ser vi 
også i vore nabolande). Blicher følte sig forbi
gået og overset af det litterære København,

I montren ses bl.a. Blichers jagttaske og gevær, 
Dalgas’ nivelleringsapparat og posttaske og 
maleren Hans Agersnaps staffeli.
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Hans Smidth: ,,En gammel længe“

mens han følte sig beslægtet med anerkendte, 
ja feterede udenlandske forfattere som Walter 
Scott.

Perspektivrig ophængning
Udstillingen på Herning Kunstmuseum er me
get pædagogisk ophængt med forskellige te
maer. Farvefotografier af heden, som vi ken
der den i dag, sætter de ældre malerier i et vist 
perspektiv, og fantasien inviteres til at tage 
del. Vermehrens fårehyrde eller Dalsgårds 
Blicher der taler med taterne (eller natmænd 
eller kjeltringe, som de også kaldtes) giver os 
bedre end mange ord et glimt af en ikke særlig 
fjern fortid.

Livet på heden
På Herning Museum er der en særudstilling, 
,,Den nyttige hede“, som fortsætter ud over 
oktober måned. Den behandler livsbetingel
serne på heden og giver en god baggrund - 
både for de to andre udstillinger og for vor 
opfattelse aflivet på heden.

Mennesket formes af omgivelserne
„Heden maa netop være skikket til at udvikle 
fornuftige Aander; her ligger alt nøgent og 
afsløret for Gud, og her har ikke de mange 
Adspredelser hjemme, de mange Kringelkro-

ge, hvori Bevidstheden kan skjule sig, og 
hvorfra Alvoren så ofte har ondt ved at ind
hente de adspredte Tanker“. Skriver Søren 
Kierkegaard i sin dagbog i 1840. Og de tre 
udstillinger fortæller os om en særpræget og 
,,hård“ natur, som må sætte sit præg på sine 
omgivelser.

Baggrundsmateriale og katalog
De tre museer skal også have ros for det 
smukke katalog - som er en udmærket guide 
til en dybere forståelse af heden, dens malere, 
forfattere og indvånere. Det gratis kopierede 
materiale (især beregnet for skolebørn) er 
også dybtgående, men det lidt triste udseende 
inspirerer ikke på samme måde. Som så ofte 
er det et spørgsmål om pris!

Blicher-buste.

J
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Hanstholm fascinerede vore europæiske ven
ner.

Besøg fra 
fællesmarkedet

Hedeselskabet var 12.-14. september vært for 
et besøg fra medlemmerne af A.E.I.A.R. 
(Association Europeenne des Institutions 
d’Amenagement Rural - en forening, der tæl
ler forskellige europæiske foreninger som He
deselskabet blandt deres medlemmer).

A.E.I.A.R. afholder en årlig ekskursion i et 
eller flere af medlemslandene, og i år fandt 
besøget altså sted i Danmark.

Kreditforening og landbrugsskole
Mandag morgen startede det omfangsrige pro
gram med et besøg hos Kreditforeningen Jyl
land. Gæsterne var lidt overraskede over dan
ske finansieringsformer og chokerede over det 
høje renteniveau, og spørgelysten var derfor 
stor.

Dernæst gik turen til Asmildkloster Land
brugsskole, hvor gæsterne fik noget at vide om 
danske landmænds uddannelse og etablering. 
Priseksempler på gårde og finansieringsek
sempler chokerede vist igen vore europæiske 
venner, der fandt, at vore ejendomspriser er 
meget lave.

Gårdbesøg
Derefter var der forskellige gårdbesøg, hvor 
forskellige typer landbrug blev vist frem. En 
familie havde løst generationsskiftet ved at 
oprette et interessentskab, hvor gårde og jord 
ejedes separat af 2 brødre, mens I/S’et ejede 
løsøret (maskiner, besætninger, afgrøder 
m.v.).

Et andet sted havde man oprettet maskin
station for at udnytte maskinernes kapacitet til 
det yderste, og på en tredje ejendom var 
hovedvægten lagt på kyllingeproduktion og 
pelsdyravl.

Håndarbejdsskole
En del af mændene var ledsaget af deres 
hustruer, og for disse var der arrangeret et 
besøg på Skals Håndarbejdsskole.

Overordnet tema
Hedeselskabet havde forsøgt at lave et over
ordnet tema omkring generationsskifte og eta
blering og havde søgt at belyse dette gennem 
forskellige virksomhedsbesøg. Samtidig øn
skede H.S. at vise forskellige aspekter af 
dansk landbrug.

Gæsterne var ankommet til Danmark i løbet 
af søndag eftermiddag. Søndag aften blev de 
vist rundt i Hedeselskabets bygning, og der 
blev holdt et kort medlemsmøde.

Ind og ud af bussen - vort faste holdepunkt.
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Konsulentcentret på Mors.

Dambrugsforeningen foreviste. Samtidig be
nyttede Foreningen chancen til at fortælle de 
forskellige nationaliteter om dansk dambrugs 
fortræffeligheder og dets problemer - på en 
meget humoristisk og effektiv måde.

Der var endnu et gårdbesøg hos en ,,gam- 
mel“ hedebonde og opdrætter af kødkvæg, 
førend bussen kom til Kongenshus Hotel gen
nem Mindeparken, hvor turen sluttede.

Inspiration og fornyelse
Det var nogle tætpakkede dage, men tilsynela
dende var gæsterne tilfredse med det hårde 
program. Noget af det vigtigste ved arrange-

Konsulentcenter
Om tirsdagen gik turen først til konsulentcen
tret på Mors. Centrets konsulenter fortalte om 
de forskellige rådgivningsmuligheder, de dan
ske landmænd har, samt fordelene ved at 
samle de forskellige funktioner i ét hus. Gen
nem eksempler blev krisesituationen og for
skellige hjælpeforanstaltninger i landbruget 
(gældssanering) også belyst.

Vesterhavet
Derefter gik turen til Vesterhavet, som har en 
stor tiltrækningskraft på de fleste mennesker, 
og da ikke mindst på folk fra Centraleuropa. 
Havnemesteren i Hanstholm fortalte om den
ne Danmarks nyeste havn og var guide på en 
tur igennem havnen.

Langs Vesterhavet gik turen nu over Odde- 
sundbroen til et dambrug nær Holstebro, som

Køerne hører til begrebet løsøre og derfor til 
I/S’et.

Dansk landbrug er mange ting - også pelsdyr.
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menter af denne type kan man ikke læse af 
programmet. De mange diskussioner og ud
veksling af erfaringer, som finder sted under
vejs, er en kilde til inspiration og fornyelse, 
som ikke direkte kan måles.

Sprogforvirring
Hele arrangementet foregik på engelsk, tysk 
og fransk, somme tider en blanding, og det var 
nogle trætte og øre værtsfolk, der sagde farvel 
til gæsterne sent tirsdag aften.
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Forsøg med 
skånsom vandløbs
vedligeholdelse 
i Nørager kommune

Af Johs. Bengtsson, Arden.

I de seneste par år har der især fra Miljøstyrel
sens Ferskvandslaboratorium været slået til 
lyd for en mere skånsom vandløbsvedligehol
delse.

Det er dokumenteret, at man ved at undla
de at slå bredvegetationen i midtjyske vandløb 
kan reducere grøden i mindre vandløb væsent
ligt. Se Kem-Hansen 1980 og 1981.

1981-82 har forfatteren i samarbejde med 
lodsejerne og teknisk forvaltning i Nørager 
kommune, Nordjyllands Amt gennemført et 
forsøg med effekten af skyggevirkningen fra 
bredvegetationen i Haverslev bæk.

På forsøgsstrækningen løber vandløbet di
rekte 0-V, bundbredden er ca. 1,8 m, dybden 
20-30 cm, vandspejlet ca. 2,5 m under terræn 
og vandløbets sider bevokset med Dueurt, 
Stor Nælde og Pil. Vandløbet bliver normalt 
vedligeholdt ved grødeskæring og kantslåning, 
senest efterår 1980.

20/8 1981 blev grøden høstet på 5 bælter å 2 
m bredde i vandløbets bredde og vådvægt og 
tørvægt/m2 beregnet. Efterår 1981 blev hver
ken grøde eller kanter slået. 17/8-82 gentoges 
proceduren fra 1981.

Resultaterne fremgår af nedenstående ta
bel.

Grødemængden er i forvejen lille ved sædvan
lig vedligeholdelse på grund af skyggevirkning 
fra vandløbets kanter, men selv under disse 
forhold ses en markant effekt af at undlade 
slåning af kantvegetationen, idet grødens bio
masse reduceres til ca. 1/3.

Litteratur
Kern-Hansen, U. et al., 1980: Vedligeholdelse af 

vandløb. - Miljø-Projekter nr. 30. Miljøstyrelsen. 
Kern-Hansen, U., 1981: Bredvegetation og vand

løbspleje, - Urt 2 p. 35-39.
Vandløbskvalitet og vedligeholdelse, mål og midler, 

- Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium - te
manummer 1980.

20/8-1981 17/8-1982
Ved normal vedligeholdelse Uden vedligeholdelse

vådvægt tørvægt vådvægt tørvægt

Tykbladet Ærenpris 
+ lidt Sideskærm 6,07 kg 558,5 g 1,60 kg 115,Og

Græsser 0,90 kg 121,Og 1,025 kg 109,0 g

Trådalger 0,07 kg 4,7 g 0 0

Ialt 7,04 kg 684,2 g 2,625 kg 224,0 g

Grøde pr. m2 0,37 kg 36,4 g 0,14 kg 11,9 g
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Kunstudstilling

I september/oktober er der rundt i Hede
selskabets bygning i Viborg ophængt en 
tekstiludstilling af Grethe Sørensen, Ba
strup gi. Skole, Vamdrup.

Grethe Sørensen udstiller bl.a. en ræk
ke vævede vægbilleder og rumdelere. I 
receptionen er ophængt et fantastisk styk
ke, som Grethe Sørensen kalder en Kry
stalform. Billedet nederst til højre yder 
ikke dette spændende stykke retfærdig
hed, men det bliver beundret dagligt af 
både medarbejdere og gæster. Alle de 
udstillede genstande er til salg.

Grethe Sørensen har taget afgang fra 
Kunsthåndværkerskolen i 1972 og har 
siden studeret i Schweiz og Paris. Hun 
har udstillet mange steder, bl.a. på Char- 
lottenborgs Forårsudstilling, Kbh., 
Kunstnernes Påskeudstilling, Århus, 
Nordisk Tekstiltriennale, Filo, Kunstner
nes Sommerudstilling, DKL’s Landsud-

m mm i* *  «  tfir
* W tt *

i

stillinger, ,,Den Permanente11, Kbh., si
den 1973.

Af nyere arbejder kan nævnes udsmyk
ningen af Amtcentralen for undervis
ningsmidler i Esbjerg.

Grethe Sørensen har en indirekte til
knytning til Hedeselskabet, da hun er 
datter af pensioneret mergelkonsulent 
S. P. Sørensen.
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Årsmøde i 
Plantageforsikring

Dansk Plantageforsikringsforenings 83. repræ
sentantskabsmøde afholdtes den 21. septem
ber på „Tolne Skovpavillon“.

Formanden, skovejer J. Kieldsen, Trend, 
mindedes kammerherre Chr. Mourier-Peter- 
sen, der til sin død i februar 1982 var formand 
for foreningens bestyrelse. - Formanden brag
te hilsen fra hofjægermester A. Olufsen, Qui- 
strup, der efter 48 år som foreningens repræ
sentant i Ringkøbing amt ønskede at træde 
tilbage.

Direktør Søren Grosen kunne meddele, at 
foreningen var sluppet meget heldigt fra de 
meget varme og tørre sommermåneder, idet 
der indtil nu kun er anmeldt brandskade i 1982
på 6,2 ha.

Den tørre sommer resulterede i indmeldelse 
af 55 plantager med et samlet areal på 830 ha 
og pr. 1. september 1982 er herefter i alt

forsikret et areal på 76.612 ha.
Fra foreningens start i 1899 til 1. april 1982 

er der i erstatning udbetalt godt 1.3 mill kr.
Kassereren, P. Ditlev Petersen, fremlagde 

årsregnskabet, der er gengivet andet sted i 
Tidsskriftet.

Bestyrelsens formand, proprietær O. Jep
sen, Eskjær, genvalgtes og nyvalgt til bestyrel
sen blev forsøgsleder Johs. Meincke, Vejen.

Der valgtes fire nye repræsentanter, nemlig 
for Århus amt: Disponent Gynter Møller, 
Sondrup, og gårdejer Karl Johan Wester- 
gaard, Godthåb, Ebeltoft. - For Ringkøbing 
amt: Godsejer Jørgen A. Pontoppidan, Con- 
stantinsborg, og for Ribe amt: Gårdejer Ivar 
Thovtrup, Toftegård, Grindsted.

Skovejer J. Kieldsen genvalgtes som for
mand for repræsentantskabet og som næstfor
mand valgtes gårdejer V. Alexandersen, 0. 
Sottrup, Sønderborg.

Afdelingschef Peter Friis, Eledeselskabet, 
nyvalgtes som kritisk revisor og som suppleant 
nyvalgtes skovrider Erik Albrechtsen, Elede
selskabet.

Repræsentantskabsmødet 1983 holdes på 
Djursland. DP

Vand - temaet 
for UNICEF- 
kalenderen 1983

&
-v

i S

X

I anledning af FNs internationale vandtiår og i 
forbindelse med UNICEFs omfattende arbej
de for at skaffe rent drikkevand til befolknin
gen i udviklingslandenes fattige by- og land
områder har UNICEF, FNs bømefond, valgt 
temaet „Vand - et andet ord for liv“ for næste 
års kalender, UNICEF-kalenderen 1983. 
Elalvdelen af verdensbefolkningen og tre fem
tedele af de mennesker, der lever i udviklings
landene, har ikke tilstrækkelig adgang til rent 
drikkevand. Urent vand er stærkt medvirken
de til, at mange alvorlige sygdomme spredes. 
Ifølge FN skønnes det, at sygdomme forårsa
get af urent vand kræver helt op til 25 milli
oner menneskeliv, heraf størsteparten børn i 
udviklingslandenes fattige landområder. 
Manglen på vand koster også utallige liv.

UNICEF-kalenderen kan bestilles fra Dansk 
UNICEF Komites kontor, Billedvej 8, 2100 
København 0, telefon (01) 29 51 11, som også 
har kort med forskellige motiver, brevpapir, 
puslespil m.m.
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Det gensidige Forsikringsselskab

„Dansk Plantageforsikringsforening“
Resultatopgørelse for tiden 1/41981 til 31/31982.

1980/81 kr.: Indtægter:
227.711 Præmier .................................................  267.525

2.374 Indskud .............................................................  0
263.841 Renter af obligationer ............................  399.617

22.550 Renter af bank og spks.............................  17.004
205 Renter af giro .................................................. 68

516.681 684.214

Udgifter:
Udbetalt erstatning . 

Administrationsudg. 
Overskud, overført til 

reservefond ...

684.214 516.681

1980/81 kr.: 
108.651 50.305

86.315 66.536

489.248 399.840

Balancer pr. 31. marts 1982 og 1981.
Aktiver: Passiver:

2.603.550 Fondsbeholdning ........................... .. 3.020.490 Basiskapital ................... .................  850.000 850.000
115 Kontanter ...................................... 33 Reservefonden ............... .................  1.778.698 1.284.182

1.601 Girokonto ...................................... 176 Erstatningsreserver .. .................  355.000 355.000
Sparekassen Midtjylland: Kursreguleringsfond . .................  120.262 168.689

17.780 Konto nr.02.676 (3 mdr.) ... 19.603
18.012 Konto nr.69.548 (anford.) .. 26.181

Den danske Bank, Viborg:
16.813 Konto nr.766.937 (12 mdr.) . 37.477

2.657.871 3.103.960 3.103.960 2.657.871

O. Jepsen
formand

Tolne, den 21. september 1982.
V. Alexandersen

P. Ditlev Petersen
kasserer

Søren Grosen
direktør

Revisionspåtegning og -beretning:
Foranstående regnskab, der er aflagt efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser, har vi revideret. 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg, den 26. august 1982

Som kritisk revisor: Revisionsfirmaet
Nykøbing M., den 30. august 1982 M. Grønning Mikkelsen A/S

Bertel Overgaard
S. Østergaard Nielsen
statsautoriseret revisor.

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg 

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

ro
bTRUERq

København: 01- 70 80 90 
Århus: 06-131611 
Odense: 09-158030

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit 
fra Diana Skovtjære

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

KØB DANSK



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 
TU. (06) 62 61 11

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%
HAFNIA

HAAND I HAAND

VI LØSER ALLE
AFVANDINGS
PROBLEMER
Nyanlæg - reparationer af alle 
fabrikater pumper - kommer over hele 
landet.

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

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

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

• Tilbud pa og opførelse af nyanlæg 
overalt med ydelser fra 10 l/seft. til 
50001/sek

© I IfKKECMD 15
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 98 13 16

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

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

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

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

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

Skovredskaber 
- bare bedre...

rr

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

doTC).

JOBU ApS

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

Skov- og 
Sikkerhedsudstyr
Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05)772604



SPAREKASSEN
-din problemløser! srls

SL HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

se efter mærket riår du køber haveredskaber

▲

Zinck
dansk!

issiusyj

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

Afdelinger:
Tvilum, Brøndlundgård, Studsgård.

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

markvanding
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
B RAN DE • TLF. 07180755*

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

Automatisk 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.



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

rss

C.F Nielsens 
Maskinfabrik

v Gorm Nielsen 
Grundlagt 1889

DK 9574 Bælum Telf. 08 - 33 74 00

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

ORANJEM^ingjiMniii^
7500 HOLSTEBRO - TLF.07/423133

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.

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 
B A N K

kun et smut fra Dem

UNIMAX
afvandingspumpe

SS

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



Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, ‘ 

planlægning af skovdrift og 
hartdel med pyntegrønt



Det Jenssen Buchske legat
RESULTATOPGØRELSE BALANCE PR. 31/12 1981
FOR PERIODEN 
1/1-31/12 1981 Aktiver:

Debitorer 85.775,75
Salgs- og lejeindtægter 729.251,17 Beholdning af skoveffekter 8.235,14
-T- driftsudgifter 767.351,71 Fast ejendom (offentlig

-H 38.100,54 
88.821,03

vurdering 4.050.000) 397.827.11

renteudgifter 491.838,00

Årets resultat - underskud 126.921,57
Passiver:
Gæld til Hedeselskabet 625.109,43
Prioritetsgæld 19.200,00
Egenkapital -r 152.471,43

491.838,00

Viborg, den 12. marts 1982
DET DANSKE HEDESELSKAB 

K. SandahlSkov 
direktør

Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab 
p.b.v.

Anders Andersen 
formand

Foranstående regnskab har vi revideret 
Århus, den 13. april 1982.

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.



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

Kongenshus
hotel
byder gæster velkommen  
med godt  kokken,  
moderne restaurant  og  
hyggelige værelser.
Hotel let  og heden egner  
sig fortræffel igt  t i l  
week-end-ophold.

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

wavin -danske rørtil danske landmænd.

wavin dræning 
belaster 

hverken din ryg 
eller dit budget!

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

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

£

t.V

wavin)
N o r d i s k  W a v i n  A / S .  W a v m v e j  1 .  
8 4 5 0  H a m m e l  T l f  0 6 - 9 6 2 0 0 0

Scleroseforeningen
Når du alligevel 

skal købe frimærker
S C L E R O S E F O R E N I N G E N  2 5 A R

DANMARK 2.00 * 40

Scleroseforeningen
Mosedatvej 15 2500 VfeJby Giro 300 0427 

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen



Postbesørget avis

mim

Helt ny nordisk traktor 
holder sit indtog.,!
Helt ny formgivning: Verdens 
bedste udsyn - heft ned i forreste 
hjulspor, Nyt arbejdsmiljø.
En sejtrækker i Boxer-stil, der 
kommer igennem overalt. 
Brændstoføkonomiske 3- og 
4-cylindrede turbomotorer. Alt 
hvad dansk landbrug har brug for.

Salg og service af Volvo BM, Valmet og 
Volvo BM Valmet traktorer fra 50-140 HK. 
Landsdækkende forhandler- og servicenet 
Nærmeste forhandler anvises.

Scantrac
Skandinavisk Traktor Co. A/S
Amboiteo 20 . 6000 Kolding 
Tlf, 05-5364 00

VOLVO BM VALMET




