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ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Specielle emner efter opgave. Alt i betonvarer efter D. S. 400

Ringkøbing Cementvarefabrlk - Tlf. (07) 32 16 00 A/S N. SKYTTE

SPAREKASSEN
Midtjylland

Union Betonvarefabrik A/8 
Vojens (04) 541330

Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 5413 30
GT-M 09 GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir. K. KJærulf prlv. (04) 86 12 44

■I'll il

Beton ApS

7500 Holstebro

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

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

Alt i betonvarer til
landbrugsbyggeri 
og afvandingsarbejde.

Tlf. (07) 42 31 33

MRKVåNDIIIG
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE- TLF. 07180755*

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 - 38 2411

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

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

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

fr

EDUR Foretrukket gennem mere end 20 år 
til markvanding.

pumper 
til markvanding Nærmeste forhandler anvises.

A. Feddersen ApS - Hedeager 3 - 2600 Glostrup - (02) 96 35 17
coh*.
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HANDELSBANKEN
altid med i billedet Q

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

Tviium Skovgaard . Faarvang 
Telefon (06) 8715 00

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

St. HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

H]øllund, 7362 Hampen . Tlf. (06) 86 91 00

Hedeselskabets
hegns-elementer

mange forsk, højder 
og typer: 

Ege-hegn, lærke
hegn, dyrehavehegn, 

rullehegn, todelt- 
hegn m. m. 

Rekvirér brochure 
med priser.

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

Drænror er teg!
Tiistrup tegl Teglbeton
maskin- fiboblokke
facadeslen rom'adæk
gule glatte tegloverliggere
prægede 
kostede

■TELEFON 07-171022

Hesselho tegl
isolersten
isoblokke
drænrør

Orten tegl
blødstrøgne 
lacadesten 
røde, mocca 
gellerupsten

Silkeborg tegl
blødstrøgne 
lacadesten 
røde, mocca

Sksrup tegl
maskin- 
tacadesten 
røde. mocca

herregårdsklinker reducerede

IIJYDSK
TEGLVs 6920 VIDEBÆI



RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

A/S SKOVBANKGAARDS TEGLVÆRK
7160 Tørring . Tlf. (05) 8010 38 og (05) 8017 22

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

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

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

Gaveidé:

Skovens
folk

Skovplanter i gode provenienser 
samt planter til rekreative formål m. v. fortæller
Prisliste tilsendes efter ønske. Forstlige erindringer
Skovplantekulturerne 1798-1933

står under Herkomstkontrollen med Se anmeldelsen s. 138 i
skovfrø og -planter. Hedeselskabet Tidsskrift 

nr. 7-1978
Bogen -111 sider - fås hos

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

Skovhistorisk Selskab
Folehavevej 21, 2970 Hørsholm

Pris 50 kr, frit tilsendt
Bogsn er ikke i boghandelen

TEGLMURSTEN
i alle farver og overflader. POROSITRØR
LECA MURBLOKKE Det moderne drænings-
11, 15, 19, 23 og 29 cm materiale

LECA FUNDAMENTSBLOKKE
29 og 33 cm

for vanskelig dræning

Dansk Porosit A/S

nFFTATFRI A/c
Telefon (06) 27 50 00
Mich. Anchersvej 27IU Li  Irl 1 LUL /o 8270 Højbjerg

Park Alle 15 . 8000 Aarhus C
Øst for Storebælt:

JYSTRUP

Tlf. (06) 12 06 44 Telf. Ortved 03628 - 300



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

SKÆRBÆK
PLANTESKOLE

HUSK
at melde flytning 
til postvæsenet

L A N D B R U G S R Ø R  8P°r9
samt specialartikler til markvandingsanlæg

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

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

PLOVE GRUBBERE
STENOPTRÆKKERE

PLOVFABRIKKEN

»BOVLUND« A/S
6535 Branderup J.(04) 83 52 33

ElA-t Ibehørgør
skovarbejdet
lettere.

©

H
© i |

1©

©Rullesaks. To værktøj i eet. Vendekrog og saks. 
Skede kan fås. Best. nr. 34 088

©Plantebor model »Gronris«. Best. nr. 23 052 
©Klup. let model, skede kan fås. Best. nr. 21 082 
©Originalt selvoprullende ElA-båndmål 15 m, med 

patenteret udlosningskrog. Best. nr. 21 200 
©Fældejern med vendekrog, kraftig model.

Best. nr. 21 068. Fas også i letmetal, vejer det 
halve. Best.nr, 21090

ElA-skovværktoj fås hos motorsavforhandlere, skov
værktøjsfirmaer, værktojsmagasiner m. fl.

H.P.Vangskov
Jagtvej 115, 2200 Kbh. N, Telefon 01-83 08 31
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, 

planlægning af skovdrift og 
handel med pyntegrønt
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Køle/fryselager på
Hedeselskabets
planteskole
Tvilum Skovgård i 1979

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer.

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

Signerede artikler I 
Hedeselskabets Tidsskrift 
udtrykker Ikke nødven
digvis selskabets syns
punkter.

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.

Tidsskrift-redaktion 
jg annonce-ekspedition:
Hedeselskabet,
Postbox 110, 8800 Viborg 
Telefon (08) 82 61 11.

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
Parti fra
Haunstrup brunkulsleje.
I forgrunden en 
„overfladeturbine", som 
ilter det sure vand.
I baggrunden høstes 
brunkulslejets første 
afgrøde, rug, hvori der er 
sået græsudlæg.
Læs inde i bladet om 
Hedeselskabets 
forsøgsarbejde i Søby 
brunkulsleje.

Den forestående omstrukturering af Hedeselskabets Plante
skoler vil bl. a. medføre, at planteproduktionen samles på 
3 store enheder mod hidtil 9 mindre.

Kundernes krav til levering af dyrkningssikre kvalitets
planter til en konkurrencedygtig pris nødvendiggør store 
nyinvesteringer i produktions-, behandlings- og opbeva
ringsfaciliteter på de 3 fremtidige planteskoler.

Som et led i opbygningen vil der i 1979 blive bygget et 
køle/fryselager på ca. 2000 m3 på planteskolen Tvilum 
Skovgård.

Fryserum til frøopbevaring og frysehus til lagring af 
prikleplanter har været brugt i en årrække på Tvilum 
Skovgård. Det nye køle/fryselager skal hovedsagelig bru
ges til kort- og langtidsopbevaring af salgsplanter. Afhæn
gig af planteart og alder vil der kunne opbevares ca. 1 
mill, salgsplanter i det nye kølehus.

Kølerummet skal beskytte de barrodede planter mod ud
tørring og hindre planterne i at bryde. Ved opbevaring på 
køl eller frys undgås de besværlige og arbejdskrævende 
jordindslag. Sortere-, pakke- og ekspeditionsarbejdet kan 
udstrækkes over en længere periode, hvilket udjævner ar- 
bejdskraftbehovet. Med kølede planter kan forårsplant
ningssæsonen forlænges, så der gives bedre mulighed for 
at plante, når jorden og klimaet giver de bedste forhold.

Et rigtigt planlagt og udført kappekølerum opfylder be
hovet for høj luftfugtighed og ingen direkte kontakt mel
lem planter og kold luft i bevægelse.

Kappekølehuset er opbygget som et næsten damptæt 
lagerrum omgivet af en kappe af cirkulerende kold luft på 
alle 6 sider. Varmeudvekslingen sker gennem rummets 
tynde yderflader.

Lagertemperaturen skal holdes på 0° C eller derunder. 
Økonomiske og arbejdsmæssige hensyn taler for en rum-



temperatur på 0° C—V2 0  C, selv om 
visse svampeangreb helt undgåes, hvis 
temperaturen sænkes til -h 2° C-5° C.

Forsendelse af planter mellem plante
skolerne og fra planteskole til forbruger 
sker i større og større udstrækning i 
standardiserede pallecontainere.

På Tvilum Skovgård har plantecontai- 
nere været brugt i mindre målestok i en

årrække. For rationelt at udnytte det nye 
kølehus vil den interne transport af plan
ter mod slutningen af 1979 næsten ude
lukkende ske ved hjælp af pallecontainere 
og gaffeltrucks. I fremtiden vil pallecon- 
tainer-systemet blive søgt udvidet til også 
at omfatte en del af transporten til for
brugerne.

Grenå stadion 
forsynet med 
et mekanisk 
vandingsanlæg
Af ingeniør E. Frydensbjerg, 
Hedeselskabet i Århus.

De sidste års meget tørre somre har be
virket, at der overalt i egne med lettere 
jorder har været en voldsom interesse for

markvanding, og på det seneste har den
ne interesse også bredt sig til vanding af 
sportspladser, hvor det kan være en nød
vendighed for at opnå et tæt græstæppe, 
der kan modstå et konstant slid.

Det gælder ikke mindst i Grenå, hvor 
idrætsanlægget er etableret i et område, 
der har klitagtig karakter, og hvor ba
nerne er anlagt med et meget sparsomt 
og magert muldlag. Hedeselskabet i År
hus fik overdraget opgaven med projek
tering og etablering af et vandingsanlæg, 
som er udført i løbet af sommeren 1978.

De forskellige principper for vandings
anlæg til sportspladser blev overvejet. Da 
der er tale om 9 fodboldbaner, 2 hånd
boldbaner og beplantninger svarende til i

'

Til
SKK

Udsnit af Grenå stadion. Til venstre klubhuset.
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Vandingsanlægget i funktion på Grenå stadion.

alt ca. 11 ha, samt en påtænkt udvidelse 
med 8 baner eller 10-15 ha, ville løsnin
gen med stationære sprinklere blive ret 
kostbar. Der blev derfor valgt et anlæg 
med vandingsmaskine, og da banerne er 
beliggende, så man ved én opstilling kan 
vande på langs af 2 baner, synes denne 
løsning at være ideel.

Vandindvinding og vandindtag
Mange steder er planer om kunstig 

vanding på sportspladser strandet på 
vandforsyningen, idet de lokale vandvær
ker ofte mangler kapacitet til at forsyne 
et vandingsanlæg i større målestok, og i 
områder med vanskelige indvindingsfor
hold løses problemet ikke ved at udføre 
en boring, idet man herved kommer til at 
konkurrere med vandværket om vand
ressourcerne.

For at undgå det valgte man i Grenå 
oppumpning fra vandløb. Det sker fra

Nordkanalen (afløbet fra Kolindsund af
vandingen), hvor den løber under hoved
vej 16. Afstanden herfra og til stadion er 
1840 m og højdeforskellen ca. 5 m.

Den store afstand mellem oppump
nings- og vandingssted gør, at det er af 
stor betydning at undgå driftsstop på 
grund af flydende urenheder, som kan 
blokere tilløb, sugekurv, pumpe eller 
dyser.

Vandindtaget er søgt udformet, så drif
ten skulle blive nogenlunde problemfri. 
I passende afstand fra kanalen er anbragt 
en pumpebrønd, som står i forbindelse 
med kanalen ved en stor betonrørsled
ning, og i kanten af kanalen er opført et 
indløbsbygværk med et gitter af rundjern, 
der skal hindre den groveste del af grø
den i at flyde ind til indløbsledningen, i 
hvis munding, der som krævet i oppump
ningstilladelsen, er monteret en rist med 
5 mm maskevidde.
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Indløbsledningen er udført som dykket 
50 cm betonrørsledning. De store rør be
virker, at indløbshastigheden bliver me
get lav og ikke virker som et sug, hvilket 
igen medfører, at risten ikke tilstoppes 
med de finere dele af grøden.

Pumpebrønden er udført af 125 cm 
rør i en dybde, så der ved minimalt 
vandspejl er 1 m vand over sugekurven, 
og afstanden fra denne og til bunden er 
0,5 m.

Brønden er ved et træskod af 1” x 4” 
gennemimprægnerede brædder delt op i 2 
rum fra 20 cm over bunden til 25 cm 
over vandspejl. Det forhindrer de helt 
fine flydestoffer i at tilstoppe sugekurven 
og filtrene på vandingsmaskinen. Suge
tilslutningen er 108 mm stålrør, og en 
sugeslange mellem rør og sugekurv giver 
mulighed for rensning af kurven.

Pumpe- og ledningsanlæg
Trykpumpen er på grund af risikoen 

for opstuvning i pumpebrønden anbragt 
i en separat tørbrønd. Der anvendes en 
4 Hk pumpe, som for at begrænse udgif
ten til el-forsyningen er valgt mindst mu
lig, idet afstanden til nærmeste tilslut
ningsmulighed er 700 m. Pumpen føder 
en 15 Hk pumpe som trykforøger på sta
dion.

Forsyningsledningen fra kanalen til sta
dion er 125 mm PVC-rør 8 ato. Under
vejs passeres Gammelå, jernbanen Århus- 
Grenå og hovedvej 15. Underføringerne 
under jernbanen og hovedvejen skete ved 
gennempresning af kedelrør, og å-under- 
føringen blev udført ved gravning.

Sammen med forsyningsledningen er 
trukket et styrekabel fra pumpen ved ka
nalen op til stadion, så pumpens drift kan 
kontrolleres herfra.

På stadion er anbragt hydranter med

en afstand svarende til vandingsmaski
nens spredebredde. Med det nuværende 
vandede areal har anlægget en kapacitet 
på 2,7 m3/time/ha.

Ledningsanlægget muliggør imidlertid 
en forøgelse til ca. 40 m3/time svarende 
til en kapacitet på 1,5 m3/time/ha, hvis 
der foretages en udvidelse af stadion. 
Når man tager jordbundens beskaffenhed 
i betragtning, er kapaciteten ikke særlig 
høj, men her er jo ikke som i landbruget 
tale om at tilstræbe optimal græsvækst.

Vandingsmaskine
Valg af spredesystem er en af de fak

torer i Grenå-projektet, der har kostet 
flest overvejelser. Der kunne vælges mel
lem selvkørende maskiner, maskiner med 
slæbende slange og indtrækningsmaski
ner. En mindre indtrækningsmaskine blev 
til sidst foretrukket, da banerne herved 
blev skånet for transport af tungt mate
riel.

En lille vandingsmaskine - og ved ud
videlse eventuelt to - med en kapacitet 
på 15-20 m3/time indebærer adskillige 
fordele: Faren for slæbespor efter slangen 
er minimal, der kræves mindre trækkapa
citet, risikoen for erosion i det tætklip- 
pede græs er mindre, og der opnås større 
fleksibilitet i vandingen.

Grenå kommune har købt en stempel
drevet indtrækningsmaskine med 63 mm 
slange, og driften har ikke voldt proble
mer. Skeptiske røster mod anvendelse af 
vandingsmaskine på sportspladser har 
hævdet, at den store nedbørsintensitet 
kan forårsage erosion og skylle jorden 
bort fra græsrødderne. - Det har ikke 
været noget problem til trods for, at der 
er tale om mager sandjord, at græsset på 
grund af tørke var i dårlig vækst, da van
dingen begyndte, og at der mange steder 
var ubevoksede pletter med bar jord.
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Afstrømningsmålinger 
i Danmark 1917-70

Det danske Hedeselskab: Afstrømnings- 
målinger i Danmark 1917-70, 10. Be
retning. Hydrometriske Undersøgelser, 
Slagelse.

Beretningen indeholder resultater af de sy
stematiske afstrømningsmålingcr som Hede
selskabets hydrometriske undersøgelser har 
udført på målestationer i Danmarks vandløb 
siden undersøgelserne startede i 1917 og 
frem til 1970.

Afstrømningsmålinger er et vigtigt mo
ment i hydrologien, specielt hvad angår stu
diet af vandets kredsløb i naturen. Men og
så til mere direkte praktisk anvendelse er 
kendskab til afstrømningen af betydning på 
en række områder.

Det tekniske behov for oplysninger om 
afstrømningsforhold var i mange år hoved
sageligt knyttet til vandløbsregulering og af
vandingsprojekter.

Nu er behovet for afstrømningsoplysnin
ger i højere grad skabt af miljø- og ressour
ceproblemer. Vandløbenes flersidede funk
tion som biotop, som recipient for spilde
vand og som grundlag for indvinding af 
overfladevand til markvanding, industri og 
offentlig vandforsyning har medført et stør
re behov for sikre oplysninger om afstrøm
ningen, og interessen er nu mere vendt mod 
minimumsværdierne end mod maksimums
værdierne.

Den øgede interesse for oplysninger om 
afstrømningen hænger desuden sammen 
med den stigende udnyttelse af grundvan
det. Vandføringen i vandløbene vil ofte bli
ve nedsat ved en kraftig oppumpning af 
grundvand, og det har derfor betydning at 
studere grundvandet og overfladevandet i 
sammenhæng. Et mere detaljeret kendskab 
til afstrømningen i vandløbene vil desuden

ft

*
V
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Med et vinge mål konstaterer Hydrometriske Undersøgelser vandstrømmens hastighed i 
Susåen ved Holløse.
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ofte kunne støtte bedømmelsen af grund
vandsressourcernes størrelse.

Den 10. beretning indeholder for 113 
målestationer tabeller over afstrømningen 
måned for måned i alle de år, stationen har 
været i drift frem til 1970.

Som omtalt blev det første stationsnet 
etableret i 1917. Endnu er en del af disse 
stationer i drift, og beretningen indeholder 
derfor afstrømningsserier på op til 53 år.

Tabellerne giver bl. a. også oplysninger 
om den årlige afstrømning og den årlige 
nedbør og om de største og mindste af
strømningsværdier.

Resultaterne af afstrømningsmålingerne 
varierer stærkt mellem landsdelene og i 
mange tilfælde også inden for ganske korte 
afstande. En særlig tabel med overskriften 
„Karakteristiske afstrømningsværdier" illu
strerer de geografiske variationer. I en sam

let tabel er for hver målestation i én linie 
angivet nogle få statistiske data, som kort 
karakteriserer afstrømningens gennemsnit
lige størrelse og dens udsving fra det gen
nemsnitlige.

Foruden afstrømningsmålinger indeholder 
beretningen også en statistik over vand
standsmålinger ved kysterne, omfattende 6 
stationer med vandstandsdata for mellem 
9 og 40 år. Vandstanden er i tabellerne ka
rakteriseret med den højeste og laveste vær
di for hver måned perioden igennem.

Som bilag er der 2 kort over Danmark; 
det ene viser de målestationer, som Hede
selskabet har etableret og drevet, det andet 
giver en fremstilling af, hvorledes den nor
male, årlige nedbør varierer over landet.

Bogen kan rekvireres hos Hydrometriske 
Undersøgelser, Det danske Hedeselskab, 
Nytorv 13, 4200 Slagelse. Pris kr. 100,00.

J. Lundager Jensen.

Kontrakt i Algeriet
Hedeselskabet har i Algeriet underskrevet 
en kontrakt, hvorefter medarbejdere fra sel
skabet skal undersøge mulighederne for om
strukturering af de selvstyrende domæner, 
landbrug i størrelsen 300-1000 ha.

For få dage siden rejste civilingeniør M. 
Høst-Madsen, Viborg, godsejer, agronom 
Peter Olufsen, Quistrup, og agronom Cle
mens Petersen, Videbæk, til Algeriet for at 
foretage en detaljeret planlægning. Det er 
hensigten, at sidstnævnte skal blive i Alge
riet de 14 måneder, arbejdet varer, og at 
flere af Hedeselskabets medarbejdere skal 
deltage i arbejdet i kortere eller længere tid.

Publikation om markvanding
Agronom Clemens Petersen, Hedeselskabet 
i Videbæk, har for Landbrugets Informa
tionskontor udarbejdet et undervisnings
hæfte om markvanding. Det er udformet, så 
det bl. a. kan bruges på faglige kurser for 
landmænd, som har interesse i at anskaffe 
vandingsanlæg.

Ny ledelse af 
maskincentralen
Hedeselskabets Maskincentral i Klosterlund 
fik 1. november ny ledelse, da inspektør 
Johs. Malmbak dagen før fratrådte på grund 
af alder. Malmbak kan se tilbage over 39 
års tjeneste ved Hedeselskabet, og deraf var 
han i de 31 leder af Maskincentralen.

Virksomheden ledes nu af Ebbe Leer og
M. Stokholm Sørensen, Hedeselskabet, Vi
borg, og de træffes på telefon (06) 62 61 11 
lokal 204 og 246.

Gødningsforbruget
Det danske forbrug af handelsgødning var 
sidste år 1.739.300 tons. Sammenlignet med 
året før er kvælstof-, fosfor- og kalianven
delsen steget henholdsvis 6,9, 4,6 og 5,7 pct. 
- Sammenholdt med forbruget i 1972-73 - 
sidste normalår før energikrisen - fremgår 
det, at kvælstofanvendelsen er øget med 
13,4 pct., medens fosfor- og kalianvendelsen 
er henholdsvis 1,9 og 13,0 pct. lavere.
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SKRIBENTER
1 13 Als, Chr.: Flis af gamle læhegn.
3 55 Andersen, Sten: Unge fynske ledige

planter.
2 32 Andersen, Sv. Aa.: Dræning af

marskjord.
3 56 Dyhr-Nielsen, M.: Vandressourcer må

udnyttes med omtanke.
4 84 Frederiksen, J.: Årsberetning.
8 140 Frydensbjerg, E.: Vandingsanlæg på 

Grenå stadion.
7 130 Grene, Søren: Roddeformation.
4 67 Grosen, Søren: Årsberetning.
3 54 Høst-Madsen, M.: Hedeselskabet i

Saudi Arabien.
3 52 Jacobsen, E. B.: Hedeselskabet i

Slagelse 60 år.
8 143 Jensen, J. Lundager:

Afstrømningsmålinger 1917-70.

1 3 Knudsen, Hans Sigfred: Handel med
juletræer helårsarbejde/ 
Hedeselskabets årsmøde.

1 4 - Havballe plantage.
1 7 - Dalgas-legat for tilplantning.
1 8 - Udstilling om engvanding.
1 10 - Danmark - dit og mit.
1 12 - Ny i bestyrelsen.
1 14 - Landbruget i Ringkøbing amt

1902-77.
1 15 - Ny distriktschef/

Bachhausen og Hedeselskabet/
Sø ved Klokkerholm/
Gødskning af juletræer/ 
Lodsejer-nej i Ribe marsk/ 
Indsamling af fuglenavne/ 
Skovkongres.

1 18 - Landbohistorisk selskab 25 år.
2 19 - Vejle værtsby for årsmøder.
2 22 - Vejle-kontoret.
2 24 Kolding-kontoret/

Hedeselskabets bestyrelse.
2 25 - HS anlagde 8500 ha skov i



Nr. Side Nr. Side

Vejle amt/ Fordampningstab ved markvanding/
40 år ved Hedeselskabet. Gamle tidsskrifter.

2 26 - Slauggaard - en af grosserer 6 120 - Dalgas-legatet til 2 ægtepar/
plantagerne. Besøg fra Kina.

2 27 - Lavtrykssprinklere/
Skovtræarter og deres dyrkning.

7
7

121
122

- Første stiklinger priklet ud.
- Repræsentantvalget/

Kontingentet stiger.2 28 - Udledning af spildevand/ 7 123 - Forpagtning af Studsgaard.2500 m3 i sanddrive. 7 124 - Sortesø mere attraktiv.
2 3G - 975 km læhegn i Ribe amt/ 7 128 - Plantageforsikringsforeningens

Kone og stud for ploven/ årsmøde.
Højtydende byg. 7 129 - Hedebonde får mæle/

2 31 - Skovskole ved fast vej/ Hedeselskabet planter hjelme.
Gødskning af hederødgran. 7 134 - Vaalse Vig.

2 32 - Landbruget i Danmark/
Pris for læplantning.

7

7

136

137

- Kongres i Canada/
Lyngen skal høstes.

- Nyt om navne.2 33 - Sølvbæger for landboflid/ 7 138 - Skovens folk fortæller/Dræning og vanding ved ejerskifte. Metalkoncentration/
2 38 - Rejsestipendium. 20.000 kr. til og nye navne i
2 39 - Læplantning i Ribe amt. Kongenshus.
3 42 - Kongenshus i Turistårbogen. 8 144 - Kontrakt i Algeriet/Markvanding/
3 48 - Ville gerne have ged Gødningsforbruget/

kørt over for 15 kr. Ny ledelse af Maskincentralen.
3 51 - Læplantningsmøde. 8 150 - Livstegn fra New Zealand/
3 53 - Det første »spadestik« før Hedeselskabets Planteskoler.

udflytning. 1 16 Larsen, Finn: Planlægning af vand
3 54 - Plantningssystemet i Tyskland/ kvalitet.

Arbejdsleder-jubilæum. 2 34 - Dimensionering af PVC-rør.
3 62 - 50.000 kr. for 5. gang/ 4 77 Olesen, S. Elsnab: Årsberetning.

Nye navne i Mindeparken/ 8 145 - Retablering af brunkulslejer.
Kendt for Andersen, Dalgas og 3 43 Skodshøj, Harald: Kongenshus
porno/Kalk i svenske søer. Mindepark.

4 72 - Museum og lysbilleder. 6 103 Skov, B. Lindberg: Hedeselskabets
4 76 - Bibliotek og farvefilm. regnskab 1977.
4 85 - Udnævnt til riddere/ 1 1 Skov, K. Sandahl: Hedeselskabet skaber

Træflis contra olie. jobs til 3000.
5 92 - Referat fra årsmødet. 3 41 - Kongenshus Mindepark.
5 93-97 - Jubilæumsfesten i Kongenshus. 4 63 - Kommentar til årsberetningen.
5 98 - Årsmøde i Fællesudvalget for 5 87 - Kommentar ved årsmødet.

Læplantning. 5 90 - Valg efter nye vedtægter.
5 99 - Tidsskriftet fremrykket/ 7 137 - Tilskud til irsk grundforbedring.

Give plantage, mindesten og legat. 6 106 Stisen, Søren: Saudi Arabien I.
5 102 - Mindesten fra brunkulsleje. 6 112 - Saudi Arabien II.
6 104 - Mange besøgende i Kongenshus. 8 138 - Køle/fryselager på Tvilum Skov-
6 105 - Nyt om navne. gaard.
6 110 - Okker gav ingen skadevirkning. 5 100 Wagn, O.: Rodfordærver.
6 111 - Gode udbytter i Holmbo Kær. 4 73 Venov, N.: Årsberetning, grund
6 117 - Landvinding på søterritorium/ forbedringsafdelingen.

Forsøgsudvalgets ekskursion/ 4 80 - Årsberetning, kulturteknisk afdeling.
Seminar om forurening/ 7 126 Yde-Andersen, A.: Elmesyge.
Rug i Haunstrup. 4 86 Øvig, J. K.: Årsberetning,

6 118 - Kalk- og Mergelselskabernes kalk og mergel.
årsmøde/ 8 145 - Retablering af brunkulslejer.



Hedeselskabets repræsentanter og bestyrelse 
oktober 1978

Nordjyllands amt:
Gårdejer Folmer Jensen, Aagaard, Raunstrup, 

Tylstrupvej 58, 9320 Hjallerup. (1978*)
(1978**)

Proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, 9891 Tolne. 
(1978) (1965)

Gårdejer N. J. Skytte Lauridsen, Smidie, 9574 
Bælum. (1978) (1971)

Gårdejer Niels Olesen, Ejerstedvej 84, 9493 
Saltum. (1978) (1962)

Viborg amt:
Konsulent, gårdejer L. Bønding, R., Overlund, 

8800 Viborg. (1978) (1965)
Godsejer Herluf Schiitte, Eskjær, 7870 Roslev. 

(1978) (1968)
Husmand Harry Søgaard, Sjørring, 9500 Hobro. 

(1978) (1975)
Gårdejer Erik Vendelboe, Bubbel, 7760 Hurup 

Thy. (1978) (1974)

Århus amt:
Proprietær E. Bach Andreasen, Ebbestrupgård, 

8370 Hadsten. (1978) (1974)
Husmand Hans Larsen-Ledet, Asferg, 8990 

Fårup. (Medlem af Hedeselskabets bestyrelse 
1966-70). (1978) (1978)

Kammerherre, hofjægermester Chr. Mourier- 
Petersen, R., Rugaard, Hyllested, 8400 Ebel
toft. (Næstformand for repræsentantskabet 
1962-64). Formand for repræsentantskabet 
1978 (1964). (1978) (1950)

Godsejer Jørgen A. Pontoppidan, Constantins- 
borg, 8260 Viby J. (1978) (1978)

Vejle amt:
Gårdejer Sigfred Buhl, Veiling, 7000 Frederi

cia. (1978) (1978)
Skovrider F. Friis-Hansen, Ørskov, 8751 Ged

ved. (1978) (1978)
Gårdejer Henning Ørnsholt Jensen, R., Rør- 

bækgård, Vesterlund, 7323 Give. (1978) (1971)
Statsskovrider Steffen Jørgensen, Gøddinggård, 

7183 Randbøl. (1978) (1976)

Ringkøbing amt:
Gårdejer Helge Berthelsen, Ørbæk, 6880 Tarm. 

(1978) (1977)
Godsejer P. Skak Olufsen, Quistrup, 7600 

Struer. (1978) (1978)

* År for sidste valg.
** 1. gang valgt.

Amtsrådsmedlem, gdr. Knud Raunkjær, Raun- 
kjærgård, Lyhne, 6880 Tarm. (1978) (1965) 

Gårdejer Verner Sørensen, Grarup, 7330 Bran
de. (1978) (1978)

Ribe amt:
Borgmester Anders Chr. Andersen, R., Skov- 

gaard, Morsbøl plantage, 7200 Grindsted. 
(1978) (1959)

Forsøgsleder Johs. Meincke, Lundgaard For
søgsstation, 6600 Vejen. (1978) (1977) 

Amtsrådsmedlem, gårdejer Erik Rosenstand, 
Lindbæksminde, Sdr. Fårup, 6760 Ribe. (1978) 
(1962)

Gårdejer Holger Vesterager, 7200 Grindsted. 
(1978) (1978)

Sønderjyllands amt:
Gårdejer Anders Dons Hørltick, R., Skodborg, 

6600 Vejen. (1978) (1975)
Forstander Filt Jensen, Gråsten Landbrugs

skole, 6300 Gråsten. (1978) (1978) 
Amtsborgmester Erik Jessen, R., Teglholt 21, 

6200 Åbenrå. (1978) (1978)
Husmand Peter Petersen, Ellum, 6240 Løgum

kloster. (1978) (1978)

Fyns amt:
Amtsborgmester, kriminaloverbetjent J. P. Fi

sker, Walkendorffsvej 42, Tved, 5700 Svend
borg. (1978) (1974)

Husmand Jørgen Isaksen, Søllestedvej 57, 5620 
Glamsbjerg. (1978) (1978)

Gårdejer Gunnar Pedersen, Hygind Vester
gård, 5592 Ejby. (1978) (1974)

Proprietær H. C. Pedersen, Siøgård, 5900 Rud
købing. (1978) (1978)

Storstrøms amt:
Gårdejer Dan Hansen, 4912 Harpelunde. (1978) 

(1978)
Gårdejer Johs. Hansen, Tårngade 13, Tårn

holm, 4863 Eskildstrup. (1978) (1971) 
Gårdejer Poul Erik Hansen, Løvelændegård, 

4750 Lundby S. (1978) (1978) 
Amtsrådsmedlem, gårdejer Vagn Hansen, Gel

sted, 4160 Herlufmagle. (1978) (1978)

Vestsjællands amt:
Hofjægermester, godsejer, skovrider Iakob 

Estrup, Kongsdal, 4440 Mørkøv. (1978) (1975) 
Gårdejer Erik Skovgård Kristensen, Skelling- 

sted, 4440 Mørkøv. (1978) (1978)
Gårdejer Helge Larsen, Tjebberupgård, 4300 

Holbæk. (1978) (1978)



Gårdejer Ejner Nielsen, Stengården, 4573 Høj
by S. (1978) (1978)

Roskilde amt:
Borgmester Jørgen Poul Jørgensen, Natskygge

vej 10, 4600 Køge. (1978) (1978)
Amtsrådsmedlem, forpagter Svend Jørgensen, 

Bispegården, 4320 Lejre. (1978) (1974)

Frederiksborg amt:
Gårdejer Bent Christoffersen, St. Lyngby. 3320 

Skævinge. (1978) (1978)
Parcellist Ib Rasmussen, Krogen, 3320 Skævinge. 

(1978) (1978)

Valgte af repræsentantskabet:
Økonomiminister, minister for skatter og afgif

ter, gårdejer Anders Andersen, K., MF, Ben- 
zonslyst, Sangstrupvej 50, 8500 Grenå. (1976) 
(1976)

Erhvervsvejleder, cand. agro. Erik Hansen, Ki- 
deris, 7400 Herning. (1978) (1972)

Amtsrådsmedlem, husmand Karl Hansen, Slåen
torn, 5683 Hårby. (1978) (1972)

Direktør Finn Hjerl-Hansen, R. I. p. p., Espla
naden 6, 1263 Kdbenhavn K. (1976) (1966)

Fhv. fiskeriminister Jens Risgaard Knudsen, 
MF., Vadbro 40,1, 2860 Søborg. (1978) 
(1972)

Godsejer Hans Helmuth Liittichau, Tjele, 8833 
Ørum Sønderlyng. (1976) (1963)

Hofjægermester, godsejer A. Olufsen, K, Qui- 
strup, 7600 Struer, Æresmedlem 1976. (For
mand for repræsentantskabet 1948-64). (1977) 
(1938)

Bankdirektør J. J. Paulsen, K, Vestergade 14, 
6270 Tønder. (1977) (1953)

Planteskoleejer H. Paludan, Klarskov, 4760 
Vordingborg (1977) (1974)

Direktør Bertel Stausholm, Pindstrup, 8550 
Ryomgaard. (1976) (1966)

Fhv. landbrugs- og fiskeriminister Chr. Thom
sen, Johs. Ewaldsvej 14, 8800 Viborg. (1977) 
(1963)

Københavns amt -
København og Frederiksberg kommuner: 
Landsretssagfører Jacob Hald, Nikolajgade 22, 

1068 København K. (1978) (1965)
Direktør A. W. Nielsen, K. I. p. p. Strandvejen 

50, 2900 Hellerup. (1978) (1963)

Bornholms amt:
Landbrugsminister Niels Anker Kofoed, K, 

MF, Knarregård, 3730 Neksø. (1978) (1975)

Bestyrelsen:
Direktør A. W. Nielsen, K. I. p. p. Strandvejen 

50, 2900 Hellerup. Valgt af repræsentantska
bet 1977 (1972). Fmd. f. best. 1978 (1973) 

Kammerherre, hofjægermester Chr. Mourier- 
Petersen, R, Rugård, Hyllested, 8400 Ebel
toft. (Næstformand for bestyrelsen 1978 
(1963). Formand for repræsentantskabet 1978 
(1964)

Hofjægermester, godsejer A. Olufsen, K, Qui- 
strup, 7600 Struer. Valgt af repræsentantska
bet 1978 (1948). Formand for bestyrelsen 
1963-73

Afdelingschef O. W. Friis, R, Landbrugsmini
steriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København 
K. Valgt af Landbrugsministeriet 1978 (1978) 

Fuldmægtig Mogens Neerland Muller, Finans
ministeriet, 1218 København K. Valgt af 
landbrugsministeriet 1978 (1977)

Forstander Svend Haugaard, MF., Violvej 2, 
7800 Skive. Valgt af landbrugsministeriet 
1978 (1971)

Husmand Svend Knudsen, Over Viskum, 8833 
Ørum Sønderlyng, Valgt af Danske Hus
mandsforeninger 1978 (1971)

Proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, 9891 Tolne. 
Valgt af De samv. danske Landboforeninger 
1978 (1974).

Skovfoged Jens A. Veiling, Tranevej 6, 7200 
Grindsted. Valgt af Hedeselskabets arbejds
tagere i december 1977 for 2 år (1975) 

Skovrider Jørgen Lundberg, Harbovad, Hørby- 
lunde, 8600 Silkeborg. Valgt af Hedeselska
bets arbejdstagere i december 1977 for 2 år 
(1977).
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Bommen hæves for passage ved Mindedalen i Kongenshus.



Retablering af 
vegetation på 
omgravet jord 
i brunkulslejer
Af forsøgschef 
S. Elsnab Olesen 
og konsulent J. K. Øvig.

I efteråret 1973 begyndte Hedeselskabets 
Forsøgsvirksomhed et forsøg med udbring
ning af spildevandsslam i et brunkulsleje 
med henblik på jordforbedring og etablering 
af græsdække eller træbevoksning.

De fleste brunkulslejer er meget spar
somt plantedækket. Det skyldes hovedsage
lig sur og næringsfattig jordbund, der tillige 
er meget påvirket af vind- og vanderosion. 
Den sure tilstand er opstået i forbindelse 
med iltning af pyrit, der er et jern- og sul- 
fidholdigt mineral, som efter opgravning er 
blevet udsat for luftens påvirkning. De øvre 
jordlag forbliver sure i meget lang tid efter 
pyritforvitringen.

En vegetation vil mindske erosionen og 
øge fordampningen og dermed nedsætte af
strømningen af surt og jernholdigt vand. 
Det er en betingelse for plantevæksten, at 
den sure jord neutraliseres. Hertil kan an
vendes kalk og andre basiske stoffer.

Spildevandsslam fra byernes rensnings
anlæg er normalt neutralt med en ikke ube
tydelig stødpudevirkning og indeholder til
lige store mængder plantenæringsstoffer. 
Slammet betragtes som et affaldsprodukt, 
der skal bortskaffes på nemmeste og billig
ste måde uden at rejse miljøproblemer. An
vendelse som jordforbedringsmateriale i 
brunkulslejer er en mulighed.

sen, Fasterholtgård. Ved brunkulsgravnin
gen for mere end 20 år siden blev arealet 
grovplaneret, og der er ikke foretaget yder
ligere planering i forbindelse med forsø
gene.. Jorden består af ca. 91 pct, grov- og 
finsand, ca. 8 pct. ler + silt og ca. 1 pct. 
humus. Jordens Rt var ved anlæg af forsøg 
3.6-4.4. Fosforsyretal, fosfattal og kalium
tal var henholdsvis 0.3-1.0, 0.1-0.3 og 0.6- 
1.1.

Forsøget blev anlagt som et rækkeforsøg 
med 2-4 fællesparceller og en parcelstørrelse 
på 225 m2. Der blev tilført 0, 40 og 120 tons 
slamtørstof pr. ha.

Den sydlige halvdel af hver parcel blev 
tilført jordbrugskalk til hævning af jordens 
Rt til 5-6 i det øverste 20 cm jordlag. 
Der anvendtes 1-8 tons kulsurt kalk pr. ha, 
afhængig af kalkbehovet, der blev bestemt 
ved kalkbehovsanalyser i den enkelte parcel. 
Den vestlige halvdel af hver parcel blev i 
foråret 1974 tilsået med græs og den østlige 
halvdel blev tilplantet med skovfyr (Pinus 
(silvestris). Forsøgsplanen fremgår af ved
stående skitse.

1. Nordlige parcelhalvdel, ukalket.

2. Sydlige parcelhalvdel, kalket til Rt 6-7.

x. Vestlige parcelhalvdel, tilsået med græs
blanding.

y. Østlige parcelhalvdel, tilplantet med skov
fyr.

A .  @  t o n s  s  l a m t ø r s t o f

5 .  4 0  t o n s  s l a m t ø r s t o f

C .  1 2 0  t o n s  s l a m t ø r s t o f

p r .

p r .

p r .

h a

h a

h a

Forsøgsbetingelser
Forsøgsarealet er beliggende i Søby brun
kulsleje på arealer tilhørende J. C. Henrik- K a l k e t I n g e n  s l a m S l a m  t i l f ø
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Tabel 1. Kemisk sammensætning af slam, samt udbragte 
mængder af tørstof, næringsstoffer og tungme
taller.

koncentration tilført i i kg pr. ha.
B C

Tørstof 5,3 % 40000 120000
Glødetab 62 24800 74400
Kulstof 34 13480 40440

Total N 33000 ppm 1320 3960
Vandopl. N 1900 76 230
Total P 16600 660 1990
Uorg. P (Ft) 11400 460 1370
Vandopl. P 320 13 38
K, ppm 2400 96 290
Ombyt. K (Kt) 1580 63 190
Mg 2100 84 250
Ombyt. Mg (Mgt) 630 25 76
Ca 25200 1080 3020
Na 2500 100 300

Hg 6,8 ppm 0,3 0,8
Pb 250 10 30
Cd 12 0,5 1,4
Cr 1400 60 170
Ni 370 15 46
Cu 320 13 38
Co 25 1 3
Zn 9600 380 1150
Mn 680 27 80
Fe 23000 920 2760

pH 6,5
C/N (total) 10
N/P (total) 2,0

Græsfrøblandingen bestod af lige vægt
dele fåresvingel (Festuca ovina), rødsvin
gel (Festuca rubra), stivbladet svingel (Fe
stuca duriuscula), strandsvingel (Festuca 
arundinacea) og aim. kvik (Agropyrum 
repens), i alt 50 kg/ha.

Der blev anvendt anaerobt udrådnet spil
devandsslam fra en nærliggende industriby. 
Slammets kemiske sammensætning og de

tilførte mængder af plantenæringsstoffer og 
andre stoffer fremgår af tabel 1. Slamtør
stoffet består overvejende af organisk stof. 
Indholdet af plantenæringsstofferne N og P 
er stort. Med 40 tons slamtørstof blev der 
tilført ca. 1300 kg N og 700 kg P pr. ha. 
Størstedelen af kvælstoffet er organisk bun
det, medens hovedparten af fosforet er uor
ganisk. Tungmetalindholdet er for krom, 
nikkel og zinks vedkommende højt i for
hold til ikke-industribelastet slam. Slammets 
Rt var 6.5

Slammet blev tilført i flydende form med 
tankvogn i efteråret 1973 og foråret 1974. 
Det var nødvendigt at etablere mindre jord
volde for at hindre afstrømning fra den en
kelte parcel. Efter indtørring i løbet af 3-4 
uger blev slammet ved gentagne fræsninger 
indblandet i jorden til ca. 20 cm dybde. 
Kalken blev tilført i efteråret 1973. Der er 
ikke tilført yderligere plantenæringsstoffer.

Siden anlæg af forsøget er der regelmæs
sigt foretaget tællinger af udgåede træer og 
botaniske analyser af græsvegetationen, samt 
udtaget jordprøver til analyser for plante
næringsstoffer.

Resultater og diskussion

Kalk- og gødningstilstand
Jordens kalk- og gødningstilstand blev be

stemt før anlæg i 1973/74 og i juli 1978, 
tabel 2. Slamtilførsel har hævet Rt fra 3.7 
til 4.2 og 4.4 for henholdsvis 40 og 120 tons 
slamtørstof pr. ha. Der er ligeledes sket en 
markant stigning i fosforsyre- og kobber
tallene. Kalium- og magnesiumtallene va
rierer en del og nogen sikker ændring kan 
ikke konstateres. Tilførsel af stor slam-

Tabel 2. Jordbundskemiske analyser i 1973/74 og 1978.

År Behandling Rt Ft Fot Kt Mgt Cut humus %

1973 før anlæg 4.0 0.7 0.2 0.9 - - 1.0
1978 Al ubehandlet 3.7 1.2 _ 2.4 3.1 1.3 1.4

A2 kalket 5.0 1.3 - 2.7 0.9 1.0 1.2
Bl 401 slam 4.2 3.6 - 1.8 4.3 2.2 1.3
B2 do, kalket 4.6 4.5 - 1.6 0.8 2.4 0.8
Cl 120 t slam 4.4 15.6 _ 3.7 2,2 6.1 2.2
C2 do, kalket 5.5 19.2 - 2.9 1.9 9.7 2.1
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mængde har øget jordens indhold af orga
nisk materiale betydeligt og humustallene er 
efter 4 års forløb omtrent fordoblet i for
hold til ubehandlet. Tallene for lille slam
mængde viser derimod ikke nogen sikker 
ændring i humusindholdet.

Kalktilførsel har hævet Rt til ca. 5.0. Ved 
samtidig tilførsel af stor slammængde er Rt 
steget til ca. 5.5. Magnesiumtallene er fal
det ret kraftigt som følge af kalkningen.

Trævækst
Træernes vækst og sundhedstilstand varierer 
en del. I både ukalkede og kalkede parcel
ler uden slamtilførsel er træerne sunde og 
væksten ret ensartet. Højden er ca. 0.5 m.

Hvor der er tilført 40 tons slamtørstof/ha 
er væksten uensartet og mange træer har et 
sygeligt udseende. Tilførsel af kalk til slam
parcellerne har forbedret vilkårene og givet 
en mere ensartet vækst; højden er 0.4-0.5 m.

Ved stigende slamtilførsel forværres sund
hedstilstanden, men kalkning har også ved 
en slamtilførsel på 120 tons tørstof/ha for
bedret vækstvilkårene. Træhøjden er 0.3-0.4 
m.

I tabel 3 er vist den procentuelle del af 
træerne, der er gået ud siden plantning. Ved 
tællingerne i februar 1975 og juni 1976 blev 
den kalkede og ukalkede del slået sammen. 
Der er især død en del træer i det første år 
efter plantning. Stigende slammængde har 
haft en negativ indflydelse på overlevelsen, 
og ved tilførsel af 120 tons slamtørstof er 
omtrent halvdelen af træerne døde.

Tællingen i august 1978 viste, at kun ved 
kalkning uden slamtilførsel har træerne 
overlevet 100 pct. - Kalkning efter tilførsel 
af 40 tons slamtørstof har reduceret den 
skadelige virkning af slammet betydeligt 
(P < 5 pct.), medens der ikke var signifi
kant forskel mellem kalket og ukalket ved 
stor slammængde.

Årsagen til, at trædøden er størst i de 
slambehandlede parceller, er endnu ikke 
klarlagt. Med ikke-afvandet slam tilføres 
betydelige mængder opløste salte. Også næ
ringssalttilførselen var stor. Med 40 tons 
slamtørstof/ha blev der tilført 76 kg ammo- 
niumkvælstof/ha. Ved tilførsel i en ældre 
nåletræsbevoksning i Hesselvig Plantage af

Tabel 3. Udgåede skovfyr i pct. siden plantning i foråret 
1974.

Behandling februar 1975 juni 1976 august 1978

Al ubehandlet
A2 kalket 1 3

J
1

J
5

r
6 {

[
11
o**

Bl 40 t slam
B2 do, kalket

1
\ 15

J
1
J

19
T

17 \
l

25*
8

Cl 120 t slam 
C2 do, kalket 1 31

J
1
J

43
[

44 \
[

39**

*, **, ***, er i forhold til Al signifikant ved h. h. v. 5, 1 
og 0,1 pct. grænserne.

slam med samme oprindelse og i samme 
mængde medførte slammets indhold af ma- 
kronæringsstoffer, at der blev induceret 
kobbermangel, Anon. (1976). Om noget lig
nende er tilfældet her er ikke undersøgt.

Det er også muligt, at slammets indhold 
af tungmetaller, specielt Cr og Zn, kan have 
skadet træerne. I forsøgene i Hesselvig plan
tage blev der dog ikke konstateret nogen 
giftvirkning af tungmetallerne, men de unge 
træer kan være mere følsomme overfor gift
stofferne. Kalkens positive virkning i de 
slambehandlede parceller kan skyldes fast
lægning af tungmetaller.

Den tredie faktor, der kan have påvirket 
antallet af overlevende træer, er konkur
rencen fra græs og ukrudt om vandopta
gelse. Med slammet tilførtes en del ukrudts
frø, der meget hurtigt spirede, ligesom der 
er indvandret græs fra naboparcellerne. Da 
træbestanden især blev reduceret i løbet af 
det første år, hvor konkurrencen fra ukrud
tet var mindst, og skovfyr i øvrigt er ret 
hårdfør, har ukrudtet sandsynligvis kun haft 
lille indflydelse på trædøden.

Græsbevoksning
I de kalkede og slambehandlede parcel

ler, der blev tilsået, var græssets fremspiring 
og vækst tilfredsstillende. I parcellerne med 
størst slammængde dækkede græsset prak
tisk taget jorden i løbet af den første vækst
periode.
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De ny anlagte forsøg i Søby Brunkulsleje 1974.

Resultater af botaniske analyser med be
stemmelse af dækningsgrad udført 4 år efter 
anlæg er vist i tabel 4. I de græstilsåede men 
ellers ubehandlede parceller er der nu i 
modsætning til de omgivende brunkulsarea- 
ler et ret tæt plantedække af især fåresvin-

gel, sandskæg og bølget bunke. Kalkning 
har øget dækningsgraden uden væsentlige 
forskydninger i artssammensætningen. Til
førsel af lille slammængde har yderligere 
øget dækningsgraden. Stor slammængde vi
ser 100 pct. plantedækning fordelt på de i

Tabel 4. Botaniske analyser i august 1978 på arealer tilsået med græs. Dækningsgrad i pct.

Behandling fåre-
svingel

rød
svingel

aim.
kvik

bølget
bunke

sand
skæg

andre
arter

sum uden
vegetation

Al ubehandlet 19 0 0 20 19 0 58 42
A2 kalket 23 0 0 22 22 14 81 19
Bl 40 t slam 10 13 2 45 22 3 95 5
B2 do, kalket 20 10 0 25 20 8 83 17
Cl 120 t slam 11 19 44 22 4 0 100* 0
C2 do, kalket 10 21 38 21 10 0 100* 0

* signifikant ved 5 pct. grænsen.
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Forsøgsarealet i Søby i oktober 1978.

tabellen anførte fem arter. Aim. kvik dæk
ker her mere end en tredjedel af parceller
ne.. I forhold til lille slammængde må år
sagen være større kvælstoffrigørelse, idet 
aim. kvik er nitrofil. Stivbladet svingel og 
strandsvingel, der indgik i frøblandingen, 
er generelt meget svagt repræsenteret på 
forsøgsarealet.

Slammets positive indflydelse på græs
væksten er i overensstemmelse med uden
landske erfaringer. Ved „Palzo Restoration 
Project" i Illinois, USA, blev der i forsøg 
på omgravede kulminearealer med pH på 
ca. 3 tilført henholdsvis 0, 77, 178 og 304 
tons slamtørstof/ha, Lejcher & Kunkle 
(1972) og Cunningham et. al (1975). Slam
met blev indblandet til 10 cm dybde, hvor
efter der blev sået græs. Efter et års forløb 
dækkede græsset mere end 90 pct. af jord
overfladen i parceller med størst slam
mængde, medens tilførsel af 77 og 178 tons 
slam/ha viste en dækningsgrad på under 50

pct. Af rodundersøgelser fremgik, at der 
kun var rodvækst i jordlag med slam.

Sammendrag
Hedeselskabets Forsøgsvirksomhed star

tede i 1973 et forsøg med tilførsel af spilde
vandsslam og kalk til omgravede, sure og 
næringsfattige brunkulsarealer med henblik 
på jordforbedring og etablering af et plante
dække.

Det faktorielle forsøg omfatter kalkede 
og ukalkede forsøgsled, tilførsel af hen
holdsvis 0, 40 og 120 tons slamtørstof/ha 
ved anlæg, samt tilplantning med skovfyr og 
tilsåning med græs. Det anvendte spilde
vandsslam havde i forhold til normalt hus
spildevandsslam et større indhold af krom, 
nikkel og zink. Den benyttede græsblanding 
bestod hovedsageligt af svingelarter.

Jordbundsanalyser fire år efter anlæg vi
ste, at 120 tons slamtørstof/ha havde for
doblet indholdet af organisk materiale i
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jordlaget 0-20 cm. Fosforsyretallene var 
øget fra ca. 1 til ca. 15, og jordens Rt øget 
med ca. en halv enhed til 4.4. Reaktionstal
let i de kalkede men ikke slambehandlede 
parceller blev hævet fra ca. 3.7 til ca. 5.0.

I de ubehandlede parceller har ca. 90 pct. 
af de plantede skovfyr overlevet efter 4 års 
forløb. Ved kalkning til Rt 5,0 er overlevel
sesprocenten øget til 100. I såvel ukalkede 
som kalkede parceller uden slamtilførsel er 
træerne sunde og væksten ret ensartet med 
en højde på ca. 0,5 m.

Med stigende slamtilførsel steg antallet af 
udgåede træer. Tilførsel af 40 tons slam
tørstof har bevirket en nedgang i træantallet 
på 25 pct. samt en uensartet vækst, og man
ge træer har et sygeligt udseende. Kalktil
førsel har forbedret overlevelses- og vækst
vilkårene væsentligt. Træhøjden er 0.4-0.5 
m.

Tilførsel af 120 tons slamtørstof har ned
sat træantallet til ca. halvdelen og forværret 
træernes sundhedstilstand. Træhøjden er
0.3-0.4 m.

Slammets negative indflydelse på træernes 
overlevelsesevne er endnu ikke klarlagt,

men kan skyldes induceret mangel af et el
ler flere næringsstoffer. En evt. giftvirkning 
af slammets tungmetalindhold kan ikke ude
lukkes.

I de græstilsåede parceller blev dæknings
graden øget ved kalkning. Ved slamtilførsel 
opnåedes i løbet af første vækstperiode en 
kraftig græsbestand. Græsset dækkede jor
den 100 pct. i parceller med 120 tons slam
tørstof/ha. Foruden svingelarter og bølget 
bunke var der her kraftig vækst af aim. 
kvik.
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Livstegn fra 
New Zealand
Vore venner fra New Zealand på den syd
lige halvkugle har sendt os nogle oplysnin
ger om sig selv, og de fortæller, at de nu er 
3 millioner på den forblæste øgruppe, at de 
har 1600 km til de nærmeste naboer, austra
lierne, at deres eget land også er 1600 km 
langt, og at det dækker 268.000 km2.

Hver 12. newzealænder tilhører de oprin
delige indbyggere, Maori-folket, og 1,6 mill, 
ha af landet er forbeholdt dem. Tre fjerde
dele af Maori-befolkningen er under 30 år, 
og det forudses, at Maorierne ved år 2000 
vil udgøre op mod 50 pct. af New Zealands 
befolkning.

På en halv mill, ha i New Zealand gror 
der Radiata-fyr, som er landets vigtigste

skovtræ. Det er indført fra USA og gror 
dobbelt så hurtigt i New Zealand som i US. 
I Danmark kan arten ikke klare vintrene.

Der er 60 mill, får i New Zealand, som 
er verdens 3. største uldproducent og har 
den største eksport af frossen fåre- og lam
mekød. Sammen med mejeriprodukter ud
gør det 74 pct. af landets eksportindtægt.

Godt 80 pct. af New Zealands elektriske 
energi produceres fra vandkraftanlæg.

I de 9 måneder indtil marts 1977 havde 
Danmarks eksport til N. Z. en værdi af 41,4 
mill. kr. I samme tidsrum importerede Dan
mark for 21,6 mill. kr. fra N. Z.

Hedeselskabets Planteskoler
Fra nytår vil Hedeselskabets Planteskoler, 
det nye virksomhedsnavn, få status som 
selvstændig afdeling under Det danske 
Hedeselskab. Agronom Søren Stisen bliver 
afdelingsleder og hortonom Ivar Nyholm 
produktionsleder.
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\jS>t Bilen der 
”jorder”alle 

terrænproblemer...
LADA 1600 NIVA
skabt til at gå igennem, hvor
andre må gi’ op
En robust »terrænsluger« med mas
ser af råstyrke. Konstant 4-hjulstræk, 
reduktionsgear og centralt monteret 
kardanspærre. Sådan er LADA 1600 
NIVA - svaret på Englands Range- 
Rover.
LADA 1600 NIVA er LADA’s egen 
konstruktion
- og resultatet af årelange afprøvnin
ger i nogle af verdens mest barske 
landområder. Hvor ekstraordinære 
krav er hverdagskost. Niva-motorens 
78 arbejdsheste kan, foruden den 
normale gearkasse, »trække« på en 
to-trins reduktionsgearkasse. Denne 
fordobling af gearkapacitet svarer til 
8 gear fremad og 2 bak og betyder, at 
NIVA’en kan klare terrænstigninger

på helt op til 58%! Også vand føler 
NIVA sig højt hævet over, så længe 
det er indenfor en halv meter.
LADA 1600 NIVA er simpelt hen
den nye løsning på altmulig- 
behovet
Og lidt billigere end de fleste. Topha
stigheden ligger omkring 130 km/t. 
Rart at vide, når man har brug for en 
hurtig »udrykning«.

lada mm
NIVA
Vejl. pris på gule plader

64.586
(heraf moms 5.465) 
excl. lev.omk.

98943E LJt

0 «
LADA

i,-* ^^ jf*KR
IMPORTØR: FREDERICIA MOTORKOMPAGNI A/S . TLF. 05 - 92 24 77 
anviser nærmeste af 74 servicefriske aut. forhandlere.



R Ø D E 2“-8“ - samt grenrør i
D R Æ N R Ø R forskellige dimensioner

GALTEN TEGLVÆRK (06) 94 30 29

REGN 
M E Dl

- det bedste

vandingsanlæg
Vandingsmaskiner fra 10 m3 pr. time 
til 120 m3 pr. time.
Send os et kort eller tegning over Deres marker 
eller forlang besøg. Vi arbejder over hele landet. 
Stærkeste rør med hurtige og robuste koblinger. 
Sprinklere, der vander jævnt.
Autoriseret af landbrugsministeriet 
til ansøgning om tilskud og lån.

DANSK VANDINGS INDUSTRI
Snoghøj pr. Fredericia tlf.(05) 94 2211

D R Æ N R E N S N I N G

m

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.

iiiiiii
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Pindstrup sphagnum
leveres i følgende sortimenter og størrelser:
FIN ...................................................  Poserå 430 I og 200 I
MELLEMFIN ....................................  Poser å 400 I
GROV ..............................................  Baller å 520 I
PINDSTRUP/PLUS, næringsberiget Poserå 200 I og 100 I
LØS USORTERET ..........................  vognlæs,min.25-35 m3

FÆRDIGBLANDING 1 ....................  Poserå400 I
FÆRDIGBLANDING 2 ................. Poser å 200 I

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



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

ri*

O

m

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

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

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

Man køber da motorsave 
hvor værkstedet og service
vognene står tilrådighed .!

MOTORSAVE
* I'i

<r\0%^

fremstilles af:

# Jonsereds
til alle opgaver hvor sikkerhe
den og effektiviteten er sat i 
højsædet.

Jonsereds M36 kr. 1060, 
Jonsereds M49 kr. 1790,-

DER ER SPÅNER I .. .

AULUM
MOTORSAVE ApS.
Importør, forhånd., reparatør:
Jørgen Rasmussen, Lundby 
7490 Aulum .07 47 23 55
Afdeling Ølgod :
Niels Kirk Skovallé 14 
6870 Ølgod . 05 2441 28

%f

4*

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

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

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

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo
ratorium for Viborg amt.

Ansvarlig i henhold til autorisationerne: 
Civilingeniør J. Frederiksen.



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

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

ANDELSBANKEN

LHAMMERICH&CO
GRØNNEGADE 57-8000 ÅRHUS C

TELEFON (06) 127155

HAFNIA
HAANDIHAAND

-helsikring i hverdagen

Apparater

Instrumenter

Glasvarer

Kemikalier

rs3
bTRUERÅ

KsS

Leverandør 

til Hede

selskabets 

laboratorier

A A R H U S  
(06) 13 16 11

K Ø B E N H A V N  
(01) 1414 02

O D E N S E  
(09) 12 36 02

Gå i PRIVATbanken og få del i en 
moderne banks fordele og service
former.

PRIVATbanken
Mathiasgade 15

Indenbys afdelinger:
Vestervangsvej 10 
Asmildvej 2, Overlund

Udenbys afdelinger:
Bjerringbro, Skals og Hald Ege

Ny og bedre skovsav
J0BULP4/LP40
5,0 kg koncentreret ydelse, 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordana 
letteste sav I sin klasse 
(40 ccm). Dan har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
agenskaber aom mA kræves 
af an virkelig akovhuggersav. 
Prev KMH LP4/LP40 
hea oal

Alt i skovredskaber fra
a JOBU

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

e

i'.Ki -
Import - En gros - Salg - Service

JOBU Skov- & Sikkerhedsudstyr
v/ Steen Andersen - Holmevej 9 - 7361 Ejstrupholm - TH. OS • 772004
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F&\ Vil De 

vide mere 
om 

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

sikring af bunden i bække og åer
Enkamat’s vigtigste funktioner:
• Stabilisering af løse og/eller kornede materialer som 

sand m. v.
• Fremmer de ønskede alluvialdannelser
• Beskyttelse mod vanderosion, udvaskning samt me

kaniske beskadigelser
• Nedsættelse af horisontalstrømningen
• Kan erstatte uæstetiske materialer

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

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

•ii

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Arlig præmie og maksimum
erstatning:

0,75 kr. pr. ha . . . .  1050 kr. 
1,00 kr. pr. ha . . . .  1400 kr.

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
I VIBORG

Telefon (06) 62 61 11

Gave-idé:
Giv Deres 
bekendte et 
abonnement på 
Hedeselskabets 
Tidsskrift

^''DLAG'T

A/s LLA-IMSK: frøhandel

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

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

Det indvundne Danmark.............. 43 kr.
Hedeselskabets historie 1866-1914
af Fridlev Skrubbeltrang.

Hedesagen under forvandling 49 kr.
Hedeselskabets historie 1914-1966 (indb. 70,00 kr.)
af Erik Helmer Pedersen.

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



Mange landmænd samler 
alle forsikringer på een police
... hos Aim. Brand

... det er ikke uden grund

Nu kan vi nemlig tilbyde Dem at udvide Deres 
bygningsbrandforsikring til en kombineret landbrugs
forsikring, der dækker det hele.

Brand, storm, hagl, besætning, landbrugsmaskiner, 
privat indbo, ansvar. . .
ja, kort sagt alle skadearter og alle genstande på 
én police.

Den kombinerede landbrugsforsikring dækker Dem 
fuldt og helt, så De kan genopbygge eller nyanskaffe 
uden økonomiske tab.

Og lad os vise Dem, hvad De kan spare ved at samle 
Deres autoforsikringer, ulykkesforsikringer og øvrige 
skadeforsikringer hos Aim. Brand. Det er sikkert 
billigere end De tror.

Tal med vort lokale branddirektorat. Vi er repræsenteret over hele landet - 
også i nærheden af Dem.

DEN
ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING
for landbygninger, gensidig, reg.nr. B150 Al skadeforsikring

AF 1792
Hovedkontor: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby. Tlf. (02) 87 33 22

Det er så nemt:

Alt under ét:

De risikerer ikke 
en krone:

Se også på Deres
øvrige forsikringer:




