
15 NOVEMBER 1979 - NR. 8

lO

2

zn

DET DANSKE 
HEDESELSKAB



^OlAGf

A/s IDJ±.2srS2Z. FRØHANDEL

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

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

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

Drænrør
2"-8" SAMT GRENRØR 
I FORSKELLIGE DIMENSIONER

Galten 
TeglværkkWr

Silkeborgvej 109.8464 Galten .Telefon 06-943029

ilt

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

FÆRDIGBLANDING 1 ....................  Poser å 400 I
FÆRDIGBLANDING 2.....................  Poser å 200 I

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
PINDSTRUP
8550 RYOMGAARD . Tlf. (06) 39 61 00
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Naturligvis vælger professionelle skovarbej
dere HUSQVARNA - fordi den er det perfekte 
værktøj - men den øgede sikkerhed tæller nu 
også stærkt hos de knap så rutinerede...!
Der findes Husqvarna modeller til ethvert behov, både for professio
nelle og alle andre. Husqvarna motorsave er udstyret med en paten
teret kædebremse, som stopper »kastet« automatisk (såfremt saven 
slår op) på 0,05 sekund, hvor almindelige save først standser ved 0,12 
sek.

Husqvarna har: sikkerhedshåndtag 
m. aut. kædebremse. - el-opvarmet 
håndtag på flere modeller - vibra
tionsdæmpet udf 
- lav vægt, smal «
Udførelse - lyd- ^ “sqvarna

dæmpet.
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■ Husqvarna i

FLYMOA/S Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby.

brochure og 
forhandleroplysning 
(02) 87 75 77



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

%

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

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

kantsten 
brøndsten 

fliser
brøndringe 

indtil 
ø 300 cm 

delta system
brønde 

landbrugsrør 
m/fals 

forstærkede 
GT rør

GT-M og GT-F rør 
belægningssten 

funda ment blokke

umon
BETONVAREFABRIK A/S 

TLF. (04) 5413 30 
UOiOnVEJ . 6500 VOJENS

Stenvad
Cementstøberi

Telf. Stenvad 06 - 38 24 11

Arnold Westmark

Alle A mærkede rør 

ALTID LEVERINGSDYGTIG

/ÆiX Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg Meld flytning til

Teiefon (03) 78 20 09 Hedeselskabets
N^jNlLfc7 SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNSPLANTER hovedkontor

Tegl-drænrør
Røde tegl-drænrør i alle størrelser lagerføres 

Forhør venligst om vore priser

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



SKOVPLANTER LÆPLANTER
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø 
oo planter.
Pfantekatalog tilsendes gerne pi forlangende.
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H E D E S E L S K A B E T S
P L A N T E S K O L E R

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

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

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

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S

Sønder-Vissing, 8740 Brædstrup. Tlf. (05) 75 40 53

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

Diana
Skovtjære
Beskyt bevoksningerne 
mod rodfordærver 
med Natriumnitrit

Beskyt planterne 
mod vildt og mus

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

A
ANDELSBANKEN

□IIIWli’iHilMIWil
GRØNNEGADE 57 - 8000 ÅRHUS C
TELEFON (06) 127155

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



Beskyt naturen med Enkamat®
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Enkamat

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

Eksemplet viser, hvordan Enkamat virker i 
samarbejde med naturen.

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

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

Der er en
IRTI
ethvert nm
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PARTNER P49 PARTNER P55

Nyt lukk P55er iSliiKb
håndtagssystem 
giver bedre afvibrering og sta
bilitet. Den stærkeste motor af 
alle letvægtssave.

saven ror ——-
den professionelle skovarbej
der. Driftssikker, velafbalance
ret og let at arbejde med.

PARTNER P70 PARTNER P100

70 m3 |»? j || Saven til

beregnet for den skovarbejder 
der arbejder i blandet skov, 
stort og småt.

storskovning og 
i øvrigt til virkelig hårdt arbej
de. Motoren er på 6 HK (DIN), 
kan leveres med 30" sværd.

STORKØBENHAVN 
København: H.P. Vangskov ApS 
Aldersrogade 6 B. Tlf. 01 -18 38 11

SJÆLLAND
Borup: Regnemark Masklnudlejning 
Kulerupvej 24. Tlf. 03-626876 
Halting«: Haveudstyr 
v/ Gerner Hansen, Fredgårds- 
vej 2. Tlf. 03-294285 
Herfølge: Leif Ebbe, Færøvej 2.
TU. 03-07 4566
Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen, 
Gadevang. Tlf. 03-266962 
Holm# Olstrup: Vepa ApS, 
Toksværd. Tlf. 03-76 2282

Mørkøv: T. P. Motorservice 
Skamstrupvej 79. Tlf. 03-47 5932 
Næstved: Dansk Skovkontor 
Postbox 1. Tlf. 03-8001 10 
Ringated: HFJ Service, Sønder
gade 23. Tlf. 03-6132 33.
Slagelse: Kurt Holm 
Kalundborgvej 88. Tlf. 03-526560

LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek. Arne Mogensen, 
Halsted. Tlf. 03-939188 
Nykøbing F.: Vllh. Rasmussen, 
Gåbensevej 70, Kraghave.
Tlf. 03-851109

JYLLAND
Beder Beder Motorcenter 
Lundevejen 85. Tlf. 06-93 63 67 
Esbjerg: Dremo ApS, 
Håndværkervej 9, Sædding. 
Tlf. 05-153600 
Horsens: Horsens Værktøjs
magasin, Hede Nielsensvej 2. 
Tlf. 05-626211 
Jelling: Impuls,
Gormsgade 17. Tlf. 05-871298 
Nørresundby: Per Jørgensen, 
Skowærktøj, Thistedvej 100. 
Tlf. 08-17 27 33

Randers: Jydens Plæneklipper- 
Service, Århusvej 51.
Tlf. 06-424903
Ringkøbing: Smedegades Motor
værksted, v/ Arne Kristensen.
TU. 07-32 0992 
Them: Knudlund Bådcenter, 
Industrivej 1. TU. 06-84 7710 
Vejle: H.D. Salg & Service, 
v/ Hans Dalsgård, Horsensvej 4, 
TU. 05-8328 44 
Viborg: Viborg Plæneklipper- 
Service, Bøssemagervej 3.
Tlf. 06-62 53 74
Åbenrå: Sønderjysk Partner
Service, Løgumklostervej 121.
TU. 04-6246 70

FYN
Odense: Hansen & Kiilsholm, 
Skibhusvej 51. Tlf. 09-1175 32 
Tranekær Mek. Poul Olsen, 
Bygaden 74, Tullebølle.
TU. 09-5012 72.

BORNHOLM
Rønne: Scooter-Centralen,
Vimmel8kaftet 26.
TU. 03-95 21 76
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Hedeselskabets
Tidsskrift

I nummer 8:

Juletræer dyrere

Konsulentbesøg
Laboratorie-brochure

Behov for merbevilling 
til skovstøtteloven

Filter mod sand
og okker
Ny i bestyrelsen
Dødsfald
Tidsskriftet 100 år 
HS nydræner ved Nybøl 
Forsøg med sphagnum 
Tropejord problemfyldt

Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen

Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 8 gange årligt 
til medlemmer

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

Signerede artikler i 
Hedeselskabets Tidsskrift 
udtrykker ikke nødven
digvis selskabets syns
punkter.

Tryk:
Nørhaven Bogtrykkeri a/s, 
Viborg.

Tidsskrift-redaktion 
og annonce-ekspedition:
Hedeselskabet,
Postbox 110, 8800 Vibog 
Telefon (06) 62 61 11.

Annoncepris: 1,50 kr./mm

Forsiden:
Hedeselskabet havde i 
efteråret besøg af 48 
unge japanske land
mænd. Under et besøg 
i Kongenshus Mindepark 
fattede de især interesse 
for mindestenen for 
E. M. Dalgas, som er en 
af de danskere, japa
nerne har mest 
kendskab til.

I forbindelse med augustforliget 1977 vedtog Folketinget en 
lov om tilskud til produktions-, beskæftigelses- og miljøfrem
mende foranstaltninger i det private skovbrug.

Loven, som kaldes Skovstøtteloven, tager sigte på at yde 
tilskud til dækning af løn og evt. administration i forbindelse 
med visse nærmere angivne udgiftskrævende arbejder i skove 
og plantager under 50 ha. Tilskud gives til gennemhugning af 
unge bevoksninger, hugst og gentilplantning efter tørkeskader, 
underplantning af bjergfyr, etablering eller pleje af løvtræ
bælter, veje og grøfter m.v.

Tilskudene formidles under vejledning og kontrol af Hede
selskabet eller småskovsforeningerne, som almindeligvis også 
kan forestå arbejdets udførelse, og herved har man opnået en 
billig og praktisk administrationsform, der sikrer en forsvarlig 
og sagkyndig anvendelse af tilskudsmidlerne.

I forbindelse med lovens vedtagelse blev der bevilget i alt 
24 mill. kr. til anvendelse i perioden 1977-80. Allerede et par 
måneder efter at ansøgningsskemaerne var frigivet af Statens 
Jordlovsudvalg, forelå der ansøgninger om tilsammen det dob
belte af bevillingen, og siden har der været en stadig tilgang af 
ansøgninger. Der har således vist sig at være et meget stort 
behov for dette lovinitiativ, et behov, der bl.a. har sin rod i de 
dårlige priser på småtdimensioneret træ.

Ser man på de intentioner, Folketinget havde med lovforsla
get - nemlig produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende 
foranstaltninger - har loven da også været en succes. For
skellige undersøgelser har vist, at på grund af manglende 
pleje og tilsyn er produktionen i skove under 50 ha i gennem
snit kun ca. den halve af produktionen i tilsvarende større 
skove. Ved at give støtte til netop de små skove vil der således 
kunne opnås en betydelig produktionsforøgelse. Ser man på 
beskæftigelseseffekten, fremgår det af Hedeselskabets regnska
ber, at for hver krone, der udbetales i tilskud, afholdes der 
direkte lønomkostninger til arbejdere for 1,15 kr.

Med den succes, loven hidtil har haft, må man håbe, at Fol
ketinget i forbindelse med en udvidelse af beskæftigelsespla
nen vil øge bevillingen til skovstøtteloven, således at det store 
behov, de mange ansøgninger er udtryk for, også kan blive 
tilfredsstillet.



Juletræerne 
bliver dyrere
De første juletræer, som skal bringe jule
stemning i nordeuropæiske hjem, er fældet, 
og mange vil følge efter i den kommende 
tid, oplyser lederen af Hedeselskabets salg 
af juletræer og pyntegrønt, skovfoged E. 
Horn, Viborg.

Med et strøg af beklagelse fortæller han, 
at julens træ ikke står uden for inflations
takten, og det betyder, at priserne i år bli
ver ca. 15 pct. højere end i fjor.

Det er en prisstigning, som især køberne 
i Vesttyskland, det største eksportmarked, 
har svært ved at acceptere, eftersom infla
tionskurven her er mindre stejl. Da juletræs^ 
producenterne samtidig opnår højere priser,

betyder det en smallere avancemargin i 
grossistleddet.

Højere priser modsvares dog af, at træ
ernes farve og fylde på grund af den våde 
og kolde sommer er bedre end i fjor.

Hedeselskabet sælger også juletræer til 
Svejts og Østrig. Med Norge forhandles der 
om yderligere afsætning af 5000 stk. rød
gran, og en amerikaner har undersøgt, om 
der kunne skabes forretning ved at flyve 
10.000 juletiæer til New York med Jumbo
jet. Men handelen måtte opgives, da udgif
ten til fragt - trods den betydelige last - 
blev for høj.

Der er i Danmark en stigende produktion 
af nordmannsgran, der som juletræ er dob
belt så dyr som rødgran. Og for nobilis, der 
hidtil mest er plantet for klipning af pynte
grønt, noteres stigende interesse som jule
træ. hk

Et bundt pyntegrønt af høj kvalitet vejes 
(10 kg).
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Nyt kølehus på 
Tvilum Skovgård
For et par uger siden tog Hedeselskabets 
planteskole Tvilum Skovgård et nyt kølehus 
på 3000 m3 i brug.

Investering i 
grundforbedring
Landbrugets investeringer i grundforbedring 
var i de 4 år 1974/75-1977/78 henholdsvis 
72, 137, 213 og 178 mill, kr., oplyses det i 
en publikation fra Jordbrugsøkonomisk In
stitut: Landbrugets Økonomi Efteråret 1979.

Det anføres tillige, at for 1979/80 er der 
udsigt til en vis afmatning i landbrugets in
vesteringer, og det skyldes specielt et fort
sat fald i kvægstaldsinvesteringerne. Der 
forudses en stigning i landbrugets salgspri
ser på 4-5 pct., men samtidig en stigning på 
de anvendte produktionsmidler på 7-8 pct., 
en følge af devalueringen i september.
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Konsulent-besøg 
i Hedeselskabets 
nye laboratorium

102 planteavlsspecialister 
drøftede bl. a. 
fosforanalyse-metoder

Møde om planteavl og besigtigelse af Hede
selskabets nye laboratorium var de to em
ner, som Landskontoret i Planteavl indbød 
til i Viborg den 25. oktober. Mødet samlede 
102 deltagere, hvoraf de fleste var plante
avlskonsulenter.

Dr. agro. J. Møller Nielsen, København, 
fortalte i sit indlæg om de forskellige mo
deller, der anvendes til at vurdere planternes 
ernæringstilstand på grundlag af kemiske 
planteanalyser.

Princippet i dette vejledningsarbejde er, 
at der udtages enkeltplaner, d.v.s. planter

uden rod, som underkastes en kemisk ana
lyse. Ud herfra stilles en diagnose for plan
ternes ernæringstilstand, der udarbejdes en 
prognose for udbyttet, og der gives anvis
ninger for en terapi (behandling).

Terapien vil ofte være en eftergødskning 
med det næringsstof, der er dominerende 
mangel på. Merudbyttet, der på denne 
måde kan opnås, varierer fra 2-5 hgk kerne/ 
ha og ofte, specielt for fosfors vedkommen
de, er der endog tale om en eftervirkning.

Konsulent Arne Hansen, Odder, rede
gjorde for anvendelse af fosforsyretal (Ft) 
og fosfattal (Fot) i vejledningsarbejdet på 
nogle østjyske jorder. Det har vist sig, at 
det på visse jordtyper er vanskeligt at an
vende fosforsyretallet i gødskningsvejlednin
gen.

På mødet blev der også diskuteret mulig
heden af at indføre andre fosforanalyse- 
metoder.

Civilingeniør Ivan Christensen, Hedesel
skabet, fortalte om EDB-muligheder ved 
behandling af analyseresultater i laborato
riet, og laboratoriechef J. Frederiksen, He
deselskabet, om indretningen af det nye la
boratorium. Mødeleder var chefkonsulent 
Johs. Olesen, Viby.
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På Hedeselskabets nye laboratorium. Fra venstre konsulent Arne Hansen, Odder, chefkon
sulent Johs. Olesen, Viby, dr. agro. J. Møller Nielsen, København, laboratoriechef J. Fre
deriksen og civilingeniør Ivan Christensen, begge Viborg.
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Brochure om 
laboratoriet

Hedeselskabets udflytning fra Viborgs by
kerne til Klostermarken øst for Viborg-sø- 
erne blev indledt i forsommeren af labora
toriet, og i den anledning har selskabet 
fremstillet en brochure om laboratoriets 
virksomhed gennem 70 år.

Fra en beskeden begyndelse er laborato
riet vokset til at blive det største af landets 
22 autoriserede laboratorier og udfører en 
fjerdedel af landbrugets jordbundsanalyser. 
I de 70 år er der udført godt 4,2 millioner

analyser i jord og vand, og der beskæftiges 
et personale på 22.

Hedeselskabets laboratorium har under 
sig et bredt fundament, hvori selskabets 
medarbejdere gennem mere end 100 år har 
indføjet deres initiativ og erfaringer, og ved 
nært samarbejde med laboratoriet har Hede
selskabets afdelinger været i stand til at ba
sere deres vejledning og projektering på un
derbygget viden.

I nye og ideelle omgivelser vil laborato
riet nu have de bedste betingelser for at 
føre gode traditioner videre til gavn for sel
skabet og for hele det danske samfund.

Billedet herunder er taget den 21. august. 
I forgrunden er Hedeselskabets nye hoved
bygning under opførelse, til venstre labora
toriet og i baggrunden Viborgs levnedsmid
del-laboratorium.
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Information om 
filtermateriale 
mod okker og 
sand i drænror

Dræning og pakningsmaterialer på finsandet 
jord. Sv. Aa. Andersen, Hedeselskabet. 
Beretning nr. 21. Forsøgsvirksomheden.

gunstigere virkning end andet afprøvet ma
teriale, samt at anvendelse af tynde kunst
stoffiltre alene på glatte plastrør eller på 
lerrør ikke kan anbefales på disse jordtyper.

For praktikere inden for feltet må det 
anbefales at studere beretningen nøjere for 
at få mere afbalancerede informationer om 
dette vigtige emne.

Beretning nr. 21 kan erhverves ved hen
vendelse til Hedeselskabet (06) 62 61 11 (lo
kal 275). Finn Larsen

Ønsket om dræning af finsandede og okker- 
holdige jorder har i de senere år klargjort 
et stort behov for forsøgsresultater samt 
overvejelser over den rette dræning af så
danne jorder.

I beretning nr. 21 fra Hedeselskabets For
søgsvirksomhed gives mange nyttige infor
mationer og vigtige overvejelser over, hvor
ledes sandindtrængning i rørene og okker
aflejring i filtermaterialet undgås eller mini
meres. I beretningen konkluderes, at en ef
fektiv dræning af disse jordtyper kræver et 
rigtigt afstemt valg af de tre komponenter:

rør (PVC glatte eller korrugerede, lerrør),

filter (hvis formål er at tilbageholde fin
kornet materiale),

pakning (hvis opgave er at forbedre 
strømningsforholdene omkring røret).

Disse tre enheder må afstemmes efter de 
aktuelle forhold. Der redegøres i beretnin
gen for to gennem en årrække gennemførte 
forsøg. Der gives ikke nogle enkle håndreg
ler for, hvorledes sådanne jordtyper skal 
drænes - for sådanne regler findes ganske 
givet ikke - men der peges på en række for
dele og ulemper ved forskellige gængse me
toder.

Der kan peges på det generelle forhold, 
at brug af et voluminøst pakningsmateriale 
(f.eks. savsmuld) i alle tilfælde har givet en

Entreprenør Niels Tang, Ulfborg, og konsu
lent Sv. Aa. Andersen, Hedeselskabet, har 
afdækket en ledning i et område med for
søgsdræning.
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Ny i bestyrelsen

m 't

H. O. A. Kjeldsen.

De samvirkende danske Landboforeningers 
bestyrelse har valgt proprietær H. O. A.

Kjeldsen, Lerkenfeldt ved Års, som organi
sationens repræsentant i Hedeselskabets be
styrelse, hvor han afløser proprietær O. U. 
Jepsen, F.skjær. Tolne, der fortsætter i be
styrelsen nu valgt af repræsentantskabet.

H. O. A. Kjeldsen, der er 47 år, er for
mand for Landboforeningen Vesthimmer- 
land, for Foreningen af jyske Landbofore
ninger og De samvirkende danske Landbo
foreninger og præsident for Landbrugsrådet. 
Dertil føjer sig bl.a. tillidsposter som vice
præsident for EF-landenes landbrugsorgani
sation COPA, medlem af præsidiet for Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab, for
mand for Oxexport Holding, medlem af be
styrelsen for Dansk Landbrugs Realkredit
fond og medlem af præsidiet for Nordens 
Bondeorganisationers Centralråd.

Dødsfald

Den 17. oktober døde bankdirektør C. F. 
Christiansen, Brørup, i en alder af 80 år.

C. F. Christiansen var medlem af Hede
selskabets repræsentantskab i tidsrummet 
1959-77. Hans store interesse ved siden af 
bankvirksomheden var plantnings- og plan
tagesagen, og få andre i Sydjylland har i et 
halvt århundrede arbejdet mere målbevidst 
for at styrke læplantning og skovbrug i den 
tidligere så skovfattige egn.

Allerede i de vanskelige år i 30’erne så 
man ham sammen med proprietær Fr. 
Momsen, Brørup, udfolde et betydeligt ini
tiativ for gennem Skovenes Brændesalg at 
udnytte effekterne og dermed forbedre øko
nomien i de ofte svagt funderede plantager.

C. F. Christiansens administrative evner 
og store indsats i de lokale plantager førte 
naturligt til, at han i 1959 blev medlem af 
Dansk Plantageforsikringsforenings repræ
sentantskab som repræsentant for Ribe amt, 
og i 1965 blev han foreningens kritiske revi
sor, et hverv han bestred til 1978, da han 
fratrådte på grund af sygdom. hk

Tidsskriftet fylder 100 år
Vi gør vore læsere opmærksom på, at det i januar 1980 er 100 år, siden Hedeselska
bets Tidsskrift begyndte at udkomme regelmæssigt, og det er som land- og skov
brugsfagligt tidsskrift det ældste her i landet.

Hedeselskabets bestyrelse har besluttet at markere jubilæet ved at udgive et udvidet 
nummer af tidsskriftet den 15. januar med bidrag fra en kreds af mennesker, som 
har forudsætning for at skrive om tidsskriftets betydning eller behandle et emne med 
tilknytning til Hedeselskabets mangesidede virksomhed.
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Sil £>ebefelflalietø fttteblemmer.

^er §ar i længere Sib næret Srang til at træffe goranftalt* 
ninger for, at ©elffabetø Sfleblemmer bebre enb §ibtil funbe følge 
meb ^ebefagenø Uboifling. 93el er ber i be 13 Siar, font ©elffabet 
§ar nirfet, aarligt ubginet og ombeelt til ttfteblemmerne beetø Seret* 
ninger om ©elffabetø Sirffom^eb, beelø en iffe ringe SDtængbe ©frif* 
ter om $ebeanliggenber; men biøfe Seretninger og ©frifter ere fun 
ubfomne een ©ang om Staret, og Seftprelfen §ar berigjennem iffe 
næret i ©tanb til fplbigt og jlabigt at §olbe Stteblemmerne a jour 
meb, $nab ber foregif i ©elffabet. S^a Seftprelfenø Snbfiitting $at 
fftepræfentantffabet nn nebtaget, at ber fra Segpnbelfen af næfie Slat 
ubgaaer et maanebligt Sibøffrift falbet „^ebefelffabetø Sibø* 
ffrift" faalebeø, at bette uben færlig Ubgift for 3tteblemmerne fen* 
beø pr. Soft fra føooebfontoret til §nert enfelt 3Jieblem. Øtærnærenbe 
tttr. af Sibøffriftet ubfenbeø fom Srønenummer og inbe^olber tillige 
be iaar nebtagne Slegler for Ubginelfen af Sibøffriftet og for ben 
berneb nøbnenbiggjorte npe 33taabe, §norpaa SDteblemø&ibragene nitte 
bline opfrænebe, foruben at heftet inbe^olber famlet bet Sigtigfie 
af ©elffa&etø ønrige Sefiemmelfer nebfommenbe betø Drganifation. 
£nert npt inbtræbenbe 3Jteblem nil berfor er^olbe et @jplr. af bette 
£efte.

£. Jlttttrier-JDetcrfen. <E. Ualøaø. (S. JtoroiUe.

Uddrag af en henvendelse til Hedeselskabets medlemmer i september 
1879, hvor bestyrelsen meddeler, at fra det følgende årsskifte vil der 
udkomme et månedligt tidsskrift fra Hedeselskabet. Læs om tidsskrif
tets 100 års jubilæum andetsteds i bladet.
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Hedeselskabets repræsentanter og bestyrelse 

november 1979

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, 8833 Ørum Sdrl. 

(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 
1979 (1964). (1978) (1950)

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

Vejle amt:
Gårdejer Sigfred Buhi, Hvilstedvej 105, 7000 

Fredericia. (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.

Gårdejer Verner Sørensen Porsbjerg, Tyregod- 
vej 153, 7330 Brande. (1978) (1978) 

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

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, Varde Landevej 
36, Grindsted. (1978) (1978)

Sønderjyllands amt:
Gårdejer Anders Dons Hørliick, 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 Jakob 

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, Amtsvejen 68, 

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

(1978) (1978)

Valgte af repræsentantskabet:

Fhv. økonomiminister, minister for skatter og 
afgifter, gårdejer Anders Andersen, K1, Ben- 
zonslyst, 8500 Grenå. (1979) (1976)

Erhvervsvejleder, cand. agro. Erik Hansen, Ki- 
derisvej 18, Skærbæk, 7400 Herning. (1979) 
(1972)

Amtsrådsmedlem, husmand Karl Hansen, Slå
entårn, 5683 Hårby. (1979) (1972)

Direktør Finn Hjerl-Hansen, R.I.p.p., Esplana
den 6, 1263 København K. (1979) (1966)

Godsejer, hofjægermester Oluf von Lowzow, 
Estruplund, 8950 Ørsted. (1979) (1979)

Godsejer Hans Helmuth Liittichau, Tjele, 8833 
Ørum Sdrl. (1979) (1963)

Gårdejer Knud Munk Nielsen, Teglgård, 7441 
Bording. (1979) (1979)

Godsejer, hofjægermester Erik Skeel, Birkelse 
hovedgård, 9440 Åbybro. (1979) (1979)

Direktør Bertel Stausholm, Pindstrup, 8550 Ry- 
omgård. (1979) (1966)

Landinspektør Bjørn Westh, MF., Hovedgaden 
73, 8832 Skals. (1979) (1979)

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

1068 København K. (1978) (1965)
Direktør A. W. Nielsen, SK.p.p., Nørrebrogade 

66-68, 2200 København N. (1978) (1963)

Bornholms amt:
Fhv. landbrugsminister Niels Anker Kofoed, K., 

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

Bestyrelsen:

Direktør A. W. Nielsen, SK.p.p., Nørrebrogade 
66-68, 2000 København N. (Valgt af repræ
sentantskabet 1979 (1972)). Fmd. f. best. 1979 
(1973)

Kammerherre, hofjægermester Chr. Mourier- 
Petersen, R., Rugård, Hyllested, 8400 Ebel
toft. (Næstformand for bestyrelsen 1979 
(1963)). Formand for repræsentantskabet 1979 
(1964)

Proprietær O. U. Jepsen, Eskjær, 9891 Tolne. 
(Valgt af repræsentantskabet 1979 (1974))

Godsejer, hofjægermester Oluf von Lowzow, 
Estruplund, 8950 Ørsted. (Valgt af repræsen
tantskabet 1979 (1979))

Gårdejer Holger Vesterager, Varde Landevej 
34, Loft, 7200 Grindsted. (Valgt af repræsen
tantskabet 1979 (1979))

Landinspektør Bjørn Westh, MF., Hovedgaden 
73, 8832 Skals. (Valgt af repræsentantskabet 
1979 (1979))

Kontorchef, cand. polit. Hans Boserup, Finans
ministeriet, 1218 København K. (Valgt af 
landbrugsministeren 1979 (1977))

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

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

Proprietær H. O. A. Kjeldsen, R., Lerkenfeldt, 
9600 Års. (Valgt af De samvirkende danske 
Landboforeninger 1979)

Husmand Hans Fr. Johansen, Tinghøjvej 6, 
6893 Hemmet. (Valgt af Danske Husmands
foreninger 1979 (1979))

Skovrider Jørgen Lundberg, Hørbylunde, 8600 
Silkeborg. (Valgt af Hedeselskabets arbejds
tagere i december 1977 for 2 år (1977))

Skovfoged Jens A. Veiling, Tranevej 6, 7200 
Grindsted. (Valgt af Hedeselskabets arbejds
tagere i december 1977 for 2 år (1975))
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I forrige nummer af Hedeselskabets Tidsskrift omtalte vi, at udgravningerne efter de store 
1700 år gamle våbendepoter i Illerup ådal er blevet genoptaget, efter at Hedeselskabet har 
fastslået, at mosens overflade har „sat sig“ 35 cm i løbet af 3 år. - Her er arkæolog Jør
gen Ilkjær ved at frilægge et stort slagsværd, hvoraf kun det øverste af hæftet er kommet 
for dagens lys.



Rastende knortegæs - illustration fra bogen tegnet af Jeppe Ebdrup.

Billedværk 
fra vestjyske 
fjordegne
Ved de vestjyske Fjorde 
Af Palle Uhd Jepsen 
Forlaget BYGD, Esbjerg 
80 sider, rigt illustreret, 60 kr.

Med posten er en illustreret publikation af 
Palle Uhd Jepsen. Den er det første, man 
befrier for indpakningen. Lækre sager ven
ter én. Talrige dejlige billeder af fjorde og 
enge, og fugle så livagtige, at man næsten 
venter, de giver lyd fra sig.

Bogen hedder som nævnt Ved de vest
jyske Fjorde og bringer skildringer fra tre, 
Ringkøbing, Stadil og Nissum, en beskri
velse af naturen, landskabets forandring og 
sidst, men ikke mindst, fuglelivet.

*

Forfatteren har en imponerende viden 
om de fjedrede væseners liv og færden ved 
fjordene, hvor udfoldelsesmulighederne un
dertiden blev begrænset, hvis landmænd 
ønskede at indlemme dele af deres engdo
mæne i gårdens omdrift.

Og da JJedeselskabet i betydeligt omfang 
bliver tilkaldt, når landmænd ønsker vand
lidende enge forvandlet til givtig agerjord, 
er det naturligt, at selskabet bliver nævnt i 
forfatterens tekst om de tre fjordområder i 
fortid og nutid.

Men selv om han taler om bønders jord
hunger, forfalder han ikke til de ensidige 
angreb, som fjordbønder og Hedeselskab 
undertiden ser sig udsat for. Fra den plat
form, han nu står på som leder af Vildtre
servatkontoret, finder man det rimeligt, at 
han noterer, at det vestjyske landskab i 
tidsrummet 1850-1965 blev „fravristet“ 
15.000 ha vådområde, og at vi har en for
pligtelse til at beskytte de sidste naturvær
dier og et ansvar for at sikre fuglene ra
stepladser på den vesteuropæiske trækvej.

*

Skjernådalens afvanding er særdeles 
ædrueligt beskrevet, og også biologernes 
undersøgelser af okkerudledning contra 
Ringkøbing fjords fiskebestand har forfat
teren fået med. De færre fisk skyldes ifølge 
rapporten en ændret slusebetjening ved 
Hvide Sande.

Det er uomgængeligt, at jordens kultive
ring omkring fjordene har medført for
skydninger i vildtbestandens sammensæt
ning. Men ikke mindst fuglelivet trues af 
andet end arbejdende landmænd - nemlig 
af turister, som ved deres færden ofte net
op skræmmer det seværdige bort.

Sommerhuse, campingpladser og andre 
feriemuligheder belaster fjordlandskaberne. 
I 1976 var der mellem Harboøre og Bork 
5000 sommerboliger, 17 campingpladser og 
10 hoteller. Områder til yderligere 7000 
sommerhuse er udlagt. - Problemet bliver, 
efter at tusinder er sluset ud i ferielandet, 
at få fastsat regler for færdsel og anden ak
tivitet. hk
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Hedeselskabet 
nydræner når 
teglværket har 
fjernet 1 m ler

Intet sted i Danmark eller for den sags 
skyld i Nordeuropa ligger teglværkerne så 
tæt som omkring Nybøl Nor. Og det gør de 
til trods for, at antallet er faldet fra 52 i 
1890 til 11 i 1979. Men produktionen er 
større i dag, end den var for små 100 år 
siden.

Den teglværksmæssige koncentration be
gyndte i 1700-årene som følge af egnens 
fine lerforekomster, et råmateriale, der fin
des umiddelbart under den muld, landman
den dyrker i.

Teglværkerne sikrer sig ler ved at forpag
te landbrugsareal over en årrække, hvorefter 
følgende sker: Muldjorden afrømmes, og et

Leret er „høvlet“ af, og muldlaget lagt til
bage.

Distriktsfuldmægtig Kr. Pedersen konstate
rer, at der skal nydrænes, efter at lerlaget 
er skrællet af ned til det hidtidige drænsy
stem.

lerlag på ca. 1 meters tykkelse skrælles af, 
køres til teglværkerne og brændes til sten. 
Derefter lægges mulden tilbage, arealet dræ
nes påny og leveres til ejeren i dyrknings
mæssig stand.

I denne proces kommer distriktsfuldmæg
tig Kr. Pedersen, Hedeselskabets grundfor
ringskontor i Sønderborg, ind i billedet og 
bistår begge parter. Han kan som eksempel 
vise en begyndende lergravning på Bøjskov- 
gård i Ullerup på Sundeved. Her har Grå
sten teglværk forpagtet 12 ha til opgravning 
over en 10-årig periode.

Teglværkerne, der salgsmæssigt er sam
mensluttet i A/S De forenede Teglværker i
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Egernsund, kan dog ikke levere lerrør til 
nydræningen, da produktionen af rør op
hørte omkring 1969. Markedsbalancen blev 
da ødelagt ved import af billigere polske 
rør, som blev fremstillet med statsstøtte.

Teglværksindustrien har i over 200 år 
haft stor betydning for egnen. For 20 år si
den fremstillede teglværkerne 75 mill, enhe
der, 600 mennesker var beskæftiget, og der

udbetaltes i 1958 4 mill. kr. i lønninger. I 
dag er de tilsvarende tal 150 mill, enheder, 
250 beskæftigede og en årlig lønudbetaling 
på 21 mill. kr.

Det skønnes, at beholdningerne af ler til 
rødbrændte sten kan strække til 25-30 år 
endnu, mens der er lerforekomster til pro
duktion af gulbrændte sten i 200-300 år.

hk.

Sphagnumgødning 
til køkkenurter 
og sportspladser

Forsøg med sphagnumgødning, J. K. Øvig, 
Hedeselskabet.
Beretning nr. 20, 1979

Hedeselskabets Forsøgsvirksomhed har ud
sendt en beretning, der omfatter forsøg 
med tilførsel af gødningsberiget sphagnum 
afprøvet på forskellige jordtyper, overvej
ende på sandjorder.

Forskellige former for ammoniumkvæl- 
stof tilførtes sphagnum, og det færdige pro
dukt blev fremstillet med et varierende 
kvælstofindhold.

I forsøgene tilførtes 250 eller 500 m3 løs 
spaghnum pr. ha svarende til 25 og 50 tons 
pr. ha til muldlaget. I enkelte forsøgsled 
blev der tillige tilført 500 m3 pr. ha i dyb
den 25-50 cm.

Sphagnumtilførsel har generelt forøget 
jordens ombytningskapacitet, så afgrøder
nes næringsforsyning bedredes. Jordens 
indhold af tilgængeligt vand blev svagt for
øget ved tilførsel af sphagnum.

Tilførsel af sphagnum har forøget jor
dens humusindhold, hvilket stadig kan kon
stateres efter 10 års forløb. Sphagnumgød
ningens kvælstofvirkning har derimod kun 
varet i ca. 2 år.

Grove køkkenurter, og især porre, har 
givet store merudbytter ved anvendelse af

sphagnumgødning, mens rodfrugter, kartof
ler og kom har givet beskedne merudbyt
ter.

Der konkluderes, at jordforbedring ved 
anvendelse af sphagnumgødning er en dyr 
foranstaltning og derfor ikke forsvarlig for 
almindelige landbrugsafgrøder, men kan 
være det ved dyrkning af grove køkkenur
ter.

Interessen for anvendelse af sphagnum 
til jordforbedring på sportspladser m. v. er 
stor og synes berettiget, da sphagnumens 
virkning er relativ langvarig.

De enkelte forsøgsresultater er udførligt 
omtalt, og interesserede kan rekvirere be
retningen ved henvendelse til Hedeselska
bets Forsøgsvirksomhed (lokal 275).

J. K. Øvig

Forsøgsparcel hvor der er tilført sphagnum.
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T ropernes 
jordstruktur kan 
volde problemer

Aspekter af grundforbedring af 
jorden i den ikke-humide del 
af troperne

Af lektor dr. agro. Jens Peter 
Møberg, Kemisk Institut, 
Landbohøjskolen

Noget af det, der overrasker én, når man 
kommer til troperne, er, hvor hurtigt de 
veldrænede, rødlige jorder på skråningerne 
kan bearbejdes efter regnen. Selv en jord 
med et højere lerindhold, end der findes i 
de stiveste lerjorder i Danmark, kan bear
bejdes en 4-5 timer efter, at regnen er op
hørt.

Modsat er det med mange af de mørkt- 
farvede, lerrige jorder i lavningerne, hvor 
dræningen er begrænset og fordampningen 
høj. Når disse jorder tørrer ud, gennemfu- 
res de af revner af indtil en meters dybde 
og 8-10 cm’s bredde. Efter en periode med 
regn lukker disse revner sig og jorden bli
ver næsten uigennemtrængelig for vand. 
Når revnerne er lukkede, kan vandet fra 
en enkelt regnbyge stå på overfladen af 
disse jorder, indtil det forsvinder ved for
dampning.

Der findes andre jordtyper i troperne, 
der både arealmæssigt og dyrkningsmæssigt 
er af stor betydning - alluviale jorder, 
sandjorder, unge vulkanske jorder, o.s.v. - 
men deres strukturegenskaber er lig dem, 
man finder i de samme jordtyper i tempe
reret klima. Derfor vil jeg i det følgende 
kun prøve at belyse årsagerne til og virk
ningerne af strukturformerne i de to først
nævnte jordtyper, idet de er ret karakteris

tiske og egenartede for jorder i troperne - 
og for de mørktfarvede jorders vedkom
mende også for subtroperne.

*

Noget af det mest karakteristiske ved de 
veldrænede rødligt farvede jorder i troper
ne er deres mangel på makrostruktur - 
d.v.s. strukturaggregater, der er større end 
2 mm i diameter. Selv i udtørrede jorder 
med 60-80 pct. ler finder man ikke en ud
præget makrostruktur udviklet. Til sam
menligning kan man jo blot tænke sig, 
hvordan strukturen er i en veldrænet dansk 
lerjord efter et par ugers udtørring.

Til gengæld finder man, at næsten al le
ret i de veldrænede rødlige jorder i tro
perne er kittet sammen med silt- og sand
partikler i meget stabile mikroaggregater - 
d.v.s. i aggregater, der er mindre end 2 
mm, men større end 0,02-0,05 mm i dia
meter -. Disse mikroaggregater er meget 
stabile; selv en kraftig rystning i vand nat
ten over vil ikke splitte dem i synlig grad.

Undersøger man disse mikroaggregater 
nærmere, finder man, at det hovedsageligt 
er jern- og aluminiumoxidhydroxiderne, 
der binder de forskellige jordmineralpar- 
tikler sammen. I pløjelaget, hvor hovedpar
ten af jordbundens organiske stof normalt 
er ophobet, spiller det organiske stof også 
en rolle som sammenkitningsmiddel, men 
meget tyder på, at de mikroaggregater, der 
cementeres sammen med jern- og alumini- 
umoxidhydroxider, er langt mere stabile, 
end dem, der alene er kittet sammen ved 
hjælp af organisk stof.

Det høje indhold af stabile mikroaggre
gater i de veldrænede rødlige tropejorder 
forårsager, at disse jorder i mange hense
ender opfører sig som sandjorder; det vil 
for eksempel sige, at regnvandet trænger 
lige så hurtigt ned i og igennem disse, ofte 
meget lerrige jorder, som igennem en ret 
grov sandjord. Også i anden henseende vir
ker disse jorder som ret grove sandjorder; 
som disse er de, ialtfald under plovfuren, 
næsten strukturløse på makroskala.

Med hensyn til deres vandholdende ev
ne opfører disse jorder sig dog anderledes 
end sandjorder. Deres vandholdende evne
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ligger fuldt på højde med den, man finder 
i lerrige danske jorder; til gengæld er det 
meste af vandet bundet i mikroaggregater- 
nes porer, der er så små, at rødderne ikke 
kan trænge ind og få fat på det. Indholdet 
af vand utilgængelig for planterne er der
for langt højere i disse jorder end i danske 
lerjorder. Det vil sige, at med hensyn til 
tilgængeligt vand er disse jorder også mere 
lig danske sandjorder end danske lerjorder.

*

I forbindelse med de jern- og aluminium- 
oxidhydroxodrige jorders struktur bør også 
nævnes to karaktertræk, som under visse 
omstændigheder kan være af stor betyd
ning. Under specielle forhold kan der dan
nes en meget kompakt og stabil skorpe på 
disse jorder, hvis vegetationen fjernes. Det 
sker i jorder, hvor pløjelagets humusind
hold er lavt og jern- og aluminiumoxidhy- 
droxiderne er dårligt krystalliserede.

Under andre mere specielle omstændig
heder kan man finde jernhydroxidrige jor
der på lave, dog ikke oversvømmende dele 
af landskabet (f. eks. terrassejorder), der 
holdes fugtige i underjorden på grund af 
tilstrømmende jernholdigt grundvand fra 
højereliggende dele af landskabet. På grund 
af de specielle iltningsforhold i disse jor
der udskilles jernet som amorfe jernhy
droxider i underjorden. Hvis sådanne jor
der drænes, risikerer man at underjorden 
forstener, idet der sker en dehydrering med 
påfølgende udkrystallisering af jernhydrox
iderne. Hvis mængden af jernhydroxider er 
stort, resulterer det i en irreversible cemen
tering af underjorden eller dannelse af et 
lag jerngrus i samme. Sker dette bliver en 
sådan jord næsten udyrkelig.

*

Angående de mørktfarvede jorder i lavnin
gerne, så skyldes deres evne til at skrum
pe sammen ved udtørring og til at kvælde 
op ved fugtning deres høje indhold af ler
mineraler af smectitgruppen. Smectit er en 
lermineralgruppe, der kan optage ret store 
mængder af vand mellem minerallagene,

når den fugtes, og afgive vandet igen, når 
den tørrer ud. Specielt hvis smectiten har 
et højt indhold af adsorberet natrium ioner, 
vil skrumpningen og kvældningen være 
kraftig. Det høje smectitindhold og den 
kraftige kvældning og skrumpning forår
sager en kraftig makroaggregatdannelse. 
Enkeltaggregater kan i sådanne jorder nå 
en størrelse på 1-5 cm i diameter. Disse 
danner ofte meget stabile sammensatte ag
gregater, der kan nå en størrelse" på 10 til 
30 cm i diameter,

Skrumpnings- og kvældningsfænomener- 
ne forårsager også med tiden, at disse jor
der bliver mere og mere ujævne. Selv om 
jorden planeres, vil denne ujævnhed gen
dannes under naturlige forhold.

Disse jorder egner sig dårligt til alminde
lig agerbrug på grund af den dårlige dræ
ning, når de er våde, og revnedannelsen 
ved udtørring. Revnerne gør jordene ueg
nede til græsning, ialtfald af småkvæg, der 
kan få benene i revnerne. Bedst egner dis
se jorder sig til dyrkning af vådris.

Dræning og vanding af denne og andre 
jordtyper i troperne vil blive behandlet i 
en senere artikel.

Store opgaver 
med registrering
Hedeselskabets plantageregulering har af
sluttet sin hidtil største enkeltopgave for det 
hjemlige privatskovbrug, nemlig en planre
gistrering for Lindenborg skovdistrikt om
fattende Rold skov, Jægersborg og St. Arden 
skov samt Helium og Siem skov, i alt 3632 
ha, hvoraf 3254 ha er bevokset.

Der er truffet aftale om, at den fremti
dige EDB-mæssige ajourføring og opdate
ring af planen foretages af Plantageregule
ringen.

I forlængelse af ovennævnte - ligeledes 
for Lindenborg - er Plantagereguleringen i 
færd med kortlægning og arealregistrering 
af Toft Skov og Lille Vildmose, i alt 4175 
ha, hvoraf Lille Vildmose alene dækker 
2500 ha. - Opgaven ventes afsluttet inden 
årsskiftet.
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Jeg er jæger
Redaktion: Jørgen Fog og Jan Danielsen.

Bind 1: Alt om jagt, 256 sider, 
indb. 79,50 kr.

Bind 2: Alt om vildt, 200 sider, 
indb. 79,50 kr.

Med hjælp fra en række eksperter har Poli- 
tikens Forlag siden 1959 udsendt Jeg er jæ
ger, en håndbog, der har opnået et oplag på 
over 80.000 eksemplarer.

Der er gennem årene sket en rivende ud
vikling med hensyn til vildtets miljø, jagt

lovgivningen, vildtadministrationen, indstil
lingen til jagtlige problemer, vor viden om 
vildtarterne samt vort kendskab til effekten 
af vildtpleje. Det er der taget hensyn til i 
den nye to-binds udgave.

Jeg er jæger er delt op i to bind: Alt om 
jagt indeholder -foruden de mange jagtfor
mer - afsnit om haglbøsse og riffel, be
handling af skudt vildt, vildtforvaltning og 
jagtorganisationer.

Alt om vildt giver en omhyggelig indfø
ring i fugle og pattedyrs levevis, glimrende 
illustreret af skovtekniker Jeppe Ebdrup, 
samt i deres sygdomme og feltkendetegn. 
Bogen indeholder tillige en grundig vejled
ning i den obligatoriske jagtprøve o.m.a.

Flyttedag i Tønder

Hedeselskabets Grundforbedringskontor i 
Tønder er flyttet fra dets mangeårige domi
cil på den gamle landbrugsskole, som har 
huset selskabets medarbejdere siden 1923.

Det nye kontor ligger i nærheden af det 
gamle, idet flytningen holdes inden for Ribe 
Landevej, fra nr. 30 til nr. 34, hvor der er 
lejet kontorlokaler hos arkitektfirmaet Val
demar Carstensen. Hedeselskabet beholder 
sit gamle telefonnummer (04) 72 23 61.

Flere er interesseret i at få rådighed over 
den store ejendom, Hedeselskabet er flyttet 
fra - bl.a. til aktivhus eller som supplement 
i en udbygning af sygehuset.

Hedeselskabets tidligere kontor i Tønder.

Ny form for 
uddannelse
Et selvbestaltet 11-mands udvalg i Grenå 
med skoledirektør Karl Munk og handels
skoleforstander Holger Grønborg i spidsen 
har arrangeret og opnået godkendelse af en 
ny uddannelse på kursus-plan. Medlem af 
udvalget er også skovrider Ib Green, Hede
selskabet.

Kursus, der skal strække sig over 26 uger, 
sigter på at give et indgående kendskab til 
pleje af natur og miljø, og klientellet skal 
først og fremmest være unge arbejdsløse.

Baggrunden for kurset er at spore de 
unge ind på et nyt område og give dem ind
læring i meningsfyldt arbejde, som de kan 
bygge videre på. Århus amt betaler omkost
ningerne i forsøgsåret.

Skovprocenten 
kun 2 i Irland
Irland, der engang var et skovklædt land, 
har i dag kun en skovprocent på 2. Og det 
har kun en professor i skovbrug, Tom 
Clear i Dublin.

Landet er kun 20 pct. selvforsynende 
med træ. Det ventes i år 2000 øget til 80 
pct.
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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.

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
løsningen på altmuliq-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«.

Vejl. pris på gule plader

71.581
(heraf moms 6.075) 
excl. lev. omk.

Vejl. pris som St. Car

86.972
excl. lev. omk.
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IMPORTØR: FREDERICIA MOTORKOMPAGNI A/S . TLF. 05 - 92 24 77 
anviser nærmeste af 72 servicefriske aut. forhandlere.



St. Hjøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

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

SÆL 
% PRIVATbanken

Mathiasgade 15

Indenbys afdelinger:
Vestervangsvej 10 
Asmildvej 2, Overlund

Udenbys afdelinger:
Bjerringbro, Skals og Hald Ege

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

UNIMAX
afvandingspumpe

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

Sjørslev Maskinforretning
v/ Cai N. Pedersen 

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

VARDE
BANK

- kun et smut fra Dem

Meld flytning til 
Hedeselskabets 

hovedkontor

HANDELSBANKEN
altid med i billedet Q



NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt nåletræ købes

PALSGAARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

RØDE DRÆNRØR
Fra 6,5 cm til 22,5 cm

Leveres løs på lastvogn eller bundtet på paller.

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

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

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

Dansk Plantage
forsikringsforening

Det gensidige 
forsikringsselskab

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

Årlig præmie og maksimum
erstatning':

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

Vedtægter og indmeldelsesblan
ketter ved henvendelse til

FORENINGENS KONTOR 
Hjultorvet, postboks 110, 

8800 VIBORG 
Telefon (06) 62 61 11

Tegn abonnement på 
Hedeselskabets Tidsskrift

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.

Drænror er tegl
Hesselho tegl
isolersten
isoblokke
drænrør

Orten tegl
blødslrøgne 
facadesten 
rode, mocca 
gellerupsten

Silkeborg tegl
blødslrøgne 
facadeslen 
røde, mocca 
herregårdsklinker

•
Skærup tegl
maskin- 
(acadeslen 
røde. mocca 
reducerede

Trestrup tegl
maskin- 
lacadeslen 
gule glatte 
prægede 
kostede

Teglbeton
fiboblokke
rom'adæk
tegloverliggere

.11

JYDSK
TEGLa/s 6920 VIDEBÆK TELEFON 07-171022



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

Ringkøbing Cementvarefabrik - Tlf, (07) 32 16 00 A/S N, SKYTTE

SPAREKASSEN
Midtjylland S d S

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

%

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

MiSinuIDm
DANREGN

■

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE- TLF. 07180755*

HAFNIA
HAAND I HAAND

POROSITRØR

Det moderne drænings- 
materiale

for vanskelig dræning

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

8270 Højbjerg

Øst for Storebælt: 

JYSTRUP 

Telf. (03) 62 83 00

PETERSVÆRK
' Stigsborgvej 34, 9400 Nørresundby

betonvare-industri, telefon (08) 17 10 55

A
S

Ny og bedre skovsav
J0BULP4/LP40
5,9 kg koncentreret ydelse, 
slidstyrke og sikkerhed.
JOBU lancerer nu Nordens 
letteste sav I sin klasse 
(48 ccm). Den har alle 
brugs- og sikkerhedsmæssige 
egenskaber som må kræves 
al en virkelig skovhuggersav. 
Prøv JOBU IP4/IP40 
hos osl

Alt i skovredskaber fra
I ES I JOBU

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

k
Import - En gros - Salg - Service

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



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.

PLOVE GRUBBERE
STENOPTRÆKKERE

PLOVFABRIKKENkUi

»BOVLUND« A/Sad

6535 Branderup J.(04) 83 52 33

Juletræer og pyntegrønt

Hedeselskabets handelsvirksomhed
opkøber store og små partier 

i Jylland og på Øerne,
Henvendelse til skovfogederne

E. Horn 
Vagn Søborg Larsen 

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

lokal 206 og 259
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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




