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Det gensidige 
Forsikringsselskab

Dansk Plantage- 
forsikringsforening

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

Årlig præmie Maksimums
pr. ha erstatning

pr. ha
Klasse 111:1,00 kr. 2800,00 kr.
Klasse IV: 1,50 kr. 4200,00 kr.
Klasse V: 3,00 kr. 8400,00 kr.
Klasse VI :4,50 kr. 12600,00 kr.
Klasse VII: 6,00 kr. 16800,00 kr.
Mindste årlige præmie pr. for
sikring: 25,00 kr.

Forsikringsbetingelser og an
meldelsesblanket fås ved hen
vendelse til foreningens kontor,
postboks 110, 8800 Viborg 
Tlf. (06) 62 61 11

Der er mange 
gode grunde 

til at have sine 
forsikringer i

HAFNIA
HAAND I HAAND

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

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

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

• Specialudstyr til reparation af afvan- 
dings-pumpeanlæg.

• Firehjulstrukne køretøjer med kran og 
specialudstyr

• Afvandingspumper af alle fabrikater re
pareres.

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

LYKKEGÅRD A/S
5863 FERRITSLEV, FYN TLF. (09) 9813 16

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

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

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

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

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

ao*Bu Skovredskaber 
- bare bedre...

Kædesave
Traktorspil
Kløvemaskiner
Rydningssave
Sikkerhedsudstyr
Termotøj
Regntøj
Reservedele m. m.
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Skov- og 
J0BU4|,s Sikkerhedsudstyr

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

Holmevej 9 - Ejstrupholm 
Telefon (05) 772604
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Valmets nye profil forener svensk 
elegance med finsk rastyrke. 
Volvo har designet den nye 
nordiske traktorprofil, som også 
præger de nye elegante Valmet- 
modeller 504, 604 og 604-4 
med 4-hjulstræk.
Med Valmets tradition for teknisk 
præcision og råstyrke er der skabt 
en stærk kombination: fuldvoksne 
traktorer til nordiske forhold. 
Bygget til arbejde med mange 
slags redskaber.

Lige overlegne med frontlæssere, 
hydrauliske redskaber og maskiner 
til uafhængigt kraftudtag.
Løfteevne på 1900 kp. 
Synkroniseret gearkasse og stor 
sejtrækningsevne.

Scantrac
Skandinavisk Traktor Co. A/S
Ambolten 20 , 6000 Kolding 
Tlf. 05 - 53 64 00

almet med rødt Volvo blod!



Drejer det sig om noget 
med penge? 
Bankrådgiveren er altid 
lige ved hånden!

wm

PRIVATbanken

Diana
Skovtjære
• Skovtjære 123 S
• Skovtjære 0.433
• Musetjære

Ring til:
tlf. (03) 83 44 96 
Skovrider Tage Hansen 
4840 Nr. Alslev

KØB DANSK

Frøavlscentret

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

Frøavl og frøhandel

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

OOimJEmmm/imm
7500 HOLSTEBRO - 71F.07423133

Scleroseforeningen

Når du alligevel 
skal købe frimærker

JANM Aks  >■ / '

Paludans Planteskole A/S
Klarskov - 4760 Vordingborg

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

: ^ )K ^ København: 01-70 80 90 
bTRUER<i Århus: 06-131611

Odense: 09-158030

så tænk på Sclerose- 
foreningens jubilæums
frimærke, 2 kr. (porto)

4- 40 øre, der går til 
foreningens jubilæumsfond 

for forskning.
(Hvis hver dansker bare 

bruger et - et eneste - af disse 
frimærker, bliver der 

2 millioner kr. til forskning 
af sygdommens gåde).

Scleroseforeningen
M osedalvej I5 2500 Vklby 

Giro 300 0427 
Telefon 0I-I704 66

Protektor Hendes Majestæt Dronningen



Den nye Partner 5000 
har fået flere kræfter
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Der er ingen som helst tvivl. Den 
nye Partner 5000-Plus er blevet 
stærkere! Den har fået flere muskler! 
Fra 2.9 til 3.4 HK for at være hel præ
cis. En virkelig effektforøgelse - uden 
at vægten er gået op! Partner 5000- 
Plus har et sensationelt vægt/effekt
forhold!

Et plus for 5000-Plus er en ny 
kokilstøbt cylinder som giver højere 
effekt. De lukkede skyllekanaler ska
ber større glideflade. Dette betyder en 
forøget levetid. Kædesmøringeri på 
Partner 5000-Plus er meget effektiv 
på grund af en ny, forbedret oliepumpe 
med trinløs justerbar oliemængde.

Forhandlere:
STORKØBENHAVN 
København: H P Vangskov ApS 
Hammershusgade 9.
Hf 01-18 38 11 
SJÆLLAND 
Helsinge: Haveudstyr 
v/Gerner Hansen, Fredgårdsvej 2 
Til 02-29 42 85
Hillerød: Mekaniker Kaj Nielsen, 
Gadevang TU 02-26 69 62 
Holme Olstrup: Vepa ApS. 
Toksværd TI1 03-76 22 82 
Mørkøv: TP Motorservice, 
Skamstrupvej 79 Tlf 03-47 59 32 
Næstved:Dansk Skovkontor, 
Postbox 1 Tlf 03-80 01 10

Slagelse: Kurt Holm,
Kalundborgvej 88 Tlf. 03-52 65 60 
Solrød: Solrød Trælasthandel A/S, 
Solrød Strandvej 18-22.
Tlf. 03-14 05 05
Værløse: Solving Skovservice,
Kirke Værløsevej 42. Tlf. 02-48 09 37 
LOLLAND OG FALSTER 
Nakskov: Mek Arne Mogensen, 
Halsted. Tlf. 03-93 91 88 
Nykøbing F.: Vilh Rasmussen, 
Gåbensevej 70, Kraghave 
Tlf 03-85 11 09 
JYLLAND
Auning: Arne Jensen,
Løvenholmvej 20, Gesing 
Tlf 06-48 33 23

Fredericia: Ole Mahl,
Erritsø Bygade 57. Tlf. 05-94 17 55 
Hadsund: Hadsund Motorservice, 
Færgevej 4 Tlf. 08-57 37 30 
Hampen: Firma R, Keilstrup 
Tlf. 05-77 51 16 
Horsens: Værktøjsmagasinet. 
Hede Nielsensvej 2 Tlf. 05-62 62 11 
Jelling: Midtjysk Skovservice. 
Lærkevej 1 Tlf. 05-87 23 73 
Lemvig: Lemvig Landbrugscenter, 
Kirkevang 2, Heldum.
Tlf 07-82 37 30 
Nr. Snede: Gun. Gregersen 
Skovservice, Falkevej 4 
Tlf. 05-77 00 77
Nørresundby: Skovværktøj ApS, 
Thistedvej 100 Tlf. 08-17 27 33

Randers: Jydens Plæneklipper- 
Service, Arhusvej 51.
Tlf 06-42 49 03
Ringkøbing: Smedegades Motor
værksted, v/Arne Kristensen.
Tlf 07-32 09 92 
Thisted: P.J Skovværktøj ApS, 
Oddesundvej 78 Tlf 07-92 59 52 
Vejle: H D. Maskiner og Moto 
rer ApS, Pakhusgade 15.
Tlf 05-83 83 00
Viborg: Viborg Plæneklipper-
Service, Bøssemagervej 3.
Tlf. 06-62 53 74 
Åbenrå: Sønderjysk Partner 
Service, Løgumklostervej 121 
Tlf 04-62 46 70

FYN
Odense: Hansen & Kiilsholm, 
Skibhusvej 51 Tlf. 09-11 75 32 
Svendborg: SMK, v/P Kortegaard, 
Kullinggade 36. Tlf 09-21 94 45 
Tranekær: Mek Poul Olsen,
Bygaden 74, Tullebølle 
Tlf. 09-50 12 72 
BORNHOLM
Rønne: Scooter-Centralen, 
Vimmelskaftet 26 Tlf 03-95 21 76 
Østermarie: Buskegård Skovmateriel, 
v/Carl Martin Nielsen, Buskevej 8 
tlf 03-9 7 04 34
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Det danske Hedeselskab
projekterer drænings- og vandingsanlæg, 

udfører miljøopgaver, 
administrerer kommunevandløb, 

tilbyder skovadministration, 
kollektiv læplantning, * 

planlægning af skovdrift og 
harldel med pyntegrønt
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Hedeselskabets
Tidsskrift

Tidsskriftet som deltager 
i debatten

Af Gitte S. Nielsen 
Tidsskriftets redaktør

Hedeselskabet har på det sidste fået en hel del omtale - 
både positiv og negativ. En bog „Hvad udad tabes“ af 
journalist Rolf Geckler og en TV-Aktuelt udsendelse af det 
velrenommerede makkerpar Jørgen Flindt Pedersen og 
Erik Stephensen har sat focus på en del af Hedeselskabets 
virke. Hedeselskabet har afholdt en pressetur - dels for at 
vise vores „bredde“ - vi er meget andet end Skjern Å - 
dels for at vise en åbenhed over for pressen og vore 
omgivelser.

Formandsskifte, nye unge afdelingschefer, nyordning 
med staten, nye opgaver. Hedeselskabet står midt i en 
brydningstid, som er meget spændende.

Tidsskriftet ønsker at tage del i den standende debat.
I det foreliggende nummer bringer vi et interview med 

den nye bestyrelsesformand, Oluf von Lowzow.
Tidsskriftet har også ønsket at beskæftige sig med Rolf 

Gecklers bog. Vi har gerne villet belyse den fra mere end 
én side, og har derfor bedt en professionel, journalist Knud 
Bavngaard, om at anmelde den. Vi har ligeledes bedt 
tidligere afdelingschef N. Venov, som nok er den, der har 
mest kendskab til de i bogen omtalte sager, om hans 
anmeldelse.

Den nye vandløbslov har også vakt en del debat. I sidste 
nummer bragte tidsskriftet en omtale og kommentar til 
loven af N. H. Poulsen. „Ugeskrift for jordbrug“ har bragt 
to artikler med to modsatte synspunkter, „Ny lov kan 
forbedre vore vandløb“ af biolog Ole Temey og „Ny lov vil 
forringe vandløbenes overordnede funktion“ af agronom 
Poul Jacobsen. Hedeselskabets Tidsskrift har derfor bedt 
Ulrich Kem-Hansen fra ferskvandslaboratoriet i Silkeborg 
om at skrive en artikel, der forholder sig til disse to 
yderpunkter.



Hedeselskabets nye bestyrelsesformand om selskabet, 
at være,,deltager", krævende tider, politiseren, mm.

Vanvittig spændende at være med

Af Gitte S. Nielsen

Hvordan var dit første møde med Hedeselska
bet?

Jeg kendte jo oprindelig kun Hedeselskabet 
som kunde, og kun enkelte aspekter af det, så 
som dræning. Hedeselskabet føltes lidt be
sværlige, lidt fjerne, men ærlige og med de 
bedste løsninger. I næste omgang kom jeg 
direkte ind i bestyrelsen, blev ,,hentet“, så at 
sige, at A. W. Nielsen, som var en meget 
dynamisk mand, en firma-analysator, som an
tydede, at noget var ved at ske i Hedeselska
bet. Det var også nødvendigt oven på en lang 
statisk periode.

Bragbar kunstgenstand
Jeg kom til Hedeselskabet i den periode, huset 
blev bygget. Og de to ting - huset og Hedesel
skabet - står for mig som det samme. Noget 
solidt dansk, en kunstgenstand, som er 100% 
brugbar. Også et forsøg på at tilpasse sig den 
nuværende situation, vort nuværende sam
fund.

Når TV anklager Hedeselskabet for bevidst
løst at have gjort, hvad samfundet ville have, 
så er det ikke hele sandheden. Vi må prøve at 
se tingene med datidens øjne. Og forny os 
hele tiden, tilpasse os. Miljøministeriet er jo 
også en „nymodens ting" - et resultat af øget 
viden og ændrede holdninger.

Nu blev du pludselig formand. Hvordan 
føles det?

Det var tidernes vilje, ja eller uvilje, om 
man vil. Men jeg finder det vanvittig interes
sant. Der ligger store problemer, store bryd
ninger foran os, og de næste 3-4 år vil blive 
meget spændende.

Aktiv bestyrelsesformand
Det ser ud til, at selskabet har fået en aktiv 
formand?

Det er nødvendigt at gå mere ind i tingene i 
dag, være aktiv bestyrelsesformand. Der er 
kommet en gruppe unge „løver", som giver 
Hedeselskabet en livligere stemning. Som gør 
det spændende at deltage.

Spændende at være med
Fra min folketingsperiode kender jeg den poli
tiske beslutningsproces, hvordan det er umu
ligt at deltage direkte, men kun at påvirke 
indirekte. Derfor er det spændende for mig at 
være med til at sætte noget i gang, der virker.

Nu er der nogle, der er bekymrede ved 
nyordningen med staten og taler om færre 
penge.

Det kommer an på, hvordan man ser på 
tingene. Rent økonomisk er der en stærk 
stramning lige nu. Men der ligger mange opga
ver - også nye opgaver - forude. Vi kan blot 
nævne flis, miljøopgaver m.m.

w
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Større udfordring
På en 10-årig horisont ser jeg store opgaver. 
Og det, at vi vil få færre penge til at billiggøre 
opgaverne, ser jeg også som en større udfor
dring til os selv. Det bliver også lettere - 
politisk - at operere med et overskud, hvilket 
er nødvendigt. Statspenge båndlægger os i en 
vis udstrækning.

/ den nuværende situation er nogle begyndt 
at lede efter nye arbejdsområder.

Ekspansion? Ikke pludseligt. Men med He
deselskabets ekspertise og erfaring står f.eks. 
hele miljøsektoren åben for os, ligesom der vil 
blive nye opgaver inden for skovbrug (sløring 
for eksempel), for laboratoriet, sportspladser, 
marinaer, tilbageføring af åer, osv.

Men med mindst mulig ødelæggelse af pro
duktionsniveauet. Man må ikke kritikløst løse 
miljøopgaver. Der er jo ikke tale om et enten/ 
eller. Og Hedeselskabet kender problemerne 
- fra flere sider.

Målsætningsdebat
Der foregår for øjeblikket en målsætningsdebat 
i selskabet.

Den vil jeg selvfølgelig ikke foregribe her. 
Men jeg vil gerne sige, at den meget store 
interesse, alle medarbejderne har vist, og den 
store medarbejderkontakt, vi i bestyrelsen har 
fået, viser, at der både er et behov og en vilje

til at gå ind i debatten. Arbejdet hermed vil 
være færdigt i løbet af foråret og blive præsen
teret på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Udadvendt profil
Hvad kommer det til at betyde for vores kom
munikation?

Vi føler i bestyrelsen, at der er et klart 
behov for en udadvendt PR-virksomhed. He
deselskabet er kun lidt kendt, og næsten aldrig 
som en helhed. Der er et klart ønske om en 
udadvendt profil.

Magtfaktorer/kunder?
Forholdet til organisationerne (som jo er re
præsenteret i bestyrelsen) har ofte været disku
teret.

TV kalder dem magtfaktorer. Vi kan jo 
også se på dem som eksponenter for vore 
største kunder, som det ikke er underligt, at vi 
har en nær kontakt til.

Jeg tror bestemt ikke, vi skal udvide antallet 
af organisationsrepræsentanter i bestyrelsen, 
måske snarere nedskære. Men ikke ophøre 
med at have disse repræsentanter. Det ville 
være en afstandtagen, som bestemt ikke er 
ønskelig.

Tæt kontakt til 
offentlige myndigheder
Det er også nødvendigt med en tæt kontakt til 
ministerier og andre offentlige myndigheder, 
som vi udfører opgaver for. Vi kan jo løse 
opgaver for dem, som de ikke selv kan klare 
uden at skulle udvide.

Nu er der en del debat omkring Hedeselska
bet med både en bog og en TV-udsendelse.

Jeg kan da ikke sige, at jeg er lykkelig for en 
bog, der er skrevet ud fra et negativt syns
punkt.

Debat en fordel
Men en debat ser jeg som noget positivt. Vi vil 
gerne debattere, men også have lov til at 
forklare tingene fra vor side. Vi er ikke kede 
af en debat, der er baseret pk facts. Det vil kun 
være en fordel for os.

Politiserende
Hedeselskabet bliver anklaget for at være poli
tiserende.
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At være med i debatten er at være politise
rende. Vi lærer vore børn det i skolerne. Et 
demokrati er bygget på det.

Det er svært at sige, hvornår man deltager i 
en debat, og hvornår man er goldt politiseren
de.

Der er nogle, der mener, det er godt at leve 
i stilhed. Men det mener jeg ikke, vi skal. Vi 
skal være med. Deltage aktivt.

Når vi kigger i den „blå bog“, spørger vi os 
selv, hvordan kan du overkomme det hele. 
Hvad med familien og privatlivet?

For øjeblikket er jeg rundt at se så meget 
som muligt af Hedeselskabet - også andet end 
blot i Jylland. En dag hver uge har jeg afsat til 
at lære Hedeselskabet at kende, langsomt at få 
den direkte kontakt.

Den travle mand
Her i starten går der naturligvis meget tid. 
Men det er min erfaring, at jo mere folk har at 
lave, jo mere når de.

Bestyrelsen inviterer en gang om året ko
nerne med på en tur (måske på et blik fra 
interviewerens side). Der er jo kun koner for 
øjeblikket. Men det kommer vel. I alle tilfæl
de fremmer sådanne ture forståelsen. Viden 
skaber forståelse.

For øvrigt lykkes det mig da at holde en 
måneds ferie hvert år.

Med et hastigt farvel - det var igen blevet 
sent - ilede vores nye formand ud ad døren.

f
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von Lowzow Oluf godsejer, hofjæger
mester; f. 17/6 1931 i Kbh. Student; 
1950-56 praktisk uddannelse i landbrug 
i Danmark og USA, teoretisk uddan
nelse på Korinth landbrugsskole og 
Cornell University, N.Y. Drevet 
Estruplund gods fra 1956, ejer af godset 
siden 1942.

Formand for Rougsø Sønderhald 
herreders planteavlsudvalg 1959-73; 
næstformand for Rougsø Sønderhald 
herreders Landboforening 1962-66; 
medl. af Århusegnens flyvepladsudvalg 
og formand for Århus Flyveklub 1964- 
68; medl. af hovedbestyrelsen for Cen
tralforeningen af Tolvmandsforeninger 
fra 1967, næstformand 1972, formand 
fra 1973; skolenævnsformand ved 
Rougsøskolen 1970-76; medl. af land
brugets landsudvalg for økonomi 1971- 
73; medl. af De samvirkende danske 
Landboforeningers bestyrelse 1973, 
Kreditforeningen Danmarks repræsen
tantskab fra 1973, Topsikrings bestyrel
se fra 1975, Den Danske Banks lokal
råd fra 1976, DDL’s repræsentantskab 
fra 1978 og Det Danske Hedeselskabs 
bestyrelse fra 1979; formand for Det 
kons. Folkepartis landbrugsudvalg 
1979-80. Godsvurderingsinsp. for 
Dansk Landbrugs Realkreditfond 1978. 
Medl. af folketinget (Det kons. Folke
parti; Hammel-, Skanderborg- og Silke- 
borgkredsene) 1971-73 og 1975-79. De
legeret til United Nations General 
Assembly 1977 og 1978.

Adresse: Estruplund, 8950 Ørsted.
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Hydrauliske tænger vinder indpas i skoven. Dette er Hedeselskabets ,,egen“.

Ny bog gør det 
lettere at disponere
Jan Clausen og Per Rosendahl: ,,Transport med 
hydraulisk tang“. Skovteknisk Institut, pub. nr. 2 - 
82 . 69 sider med adskillige figurer og bilag samt 
illustreret folder. Pris 60 kr. excl. moms.

De 2 forfattere har i denne publikation samlet 
SI’s erfaringer på tangområdet fra de sidste år. 
Følgende behandles på glimrende måde.

Redskabstyper: Her gennemgås de forskelli
ge tangtyper samt det eksisterende hjælpeud
styr.

Præstation og økonomi: Opdeles på udslæb- 
ning og udkørsel og sammenlignes med tradi
tionelle løsninger i relation til bunkestørrelse/ 
stammestø rrelse, udkørsels-/udslæbningsaf- 
stand m.v. Forholdet mellem udkørsel af løv- 
og nåletræ er ganske interessant. En sammen
ligning med klembanke på de større tømmer
stokke, havde været aktuel.

Planlægning af skovning og transport: Et 
vigtigt afsnit, der behandler de faktorer, der 
indvirker på præstationsniveauet, samt den 
vægt hjælpeudstyret bør tillægges.

Bevoksningsskader: Her er forskellige ma- 
skinløsninger sammenlignet m.h.t. de umid

delbare stammeskader, men ikke den evt. 
forøgede skade på rodnet samt jordbund, 
p.g.a. den forøgede trafik i bevoksningen. Her 
fremgår det klart, hvor vigtig arbejdsplanlæg
ningen er.

Montering: Et vigtigt afsnit, hvor det nøje 
præciseres, hvorledes tænger skal monteres, 
for at det fulde udbytte opnås.

Tekniske specifikationer: Her behandles en 
række tangtyper, samt krav til hydraulisk for
måen og løfteevne på basismaskinen. Endvi
dere beskrives problemerne vedrørende vægt
fordeling på basismaskinen ved udkørsel/ud- 
slæbning.

Sluttelig en gennemgang af specifikationer 
over en del af markedets tangmodeller, deres 
lasteevne og krav til basismaskinens løfteevne. 
Endvidere en oversigt over 6 aim. forekom
mende traktormodellers løfteevne.

Med den efterhånden store udbredelse af 
tænger i dansk skovbrug udfylder publikatio
nen klart et behov, dette både hos nuværende 
brugere samt dem, der gør sig overvejelser på 
materielsiden. Her er altså et udmærket in
strument til at disponere efter. Den lille folder 
er en god ting.

Slutteligt et lille men. Det burde have været 
præciseret, at brug af tang egentlig fordrer en 
avanceret transmission på basismaskinen.

HHJ.
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Hedeselskabet 
i syrebad

Rolf Geckler: Hvad indad tabes 
Hedeselskabets virksomhed, 
magt og position (Gyldendal)

Denne bog er ikke sandheden om Hedeselska
bets indsats og udvikling gennem den sidste 
snes år. Men et forsøg på at komme sandhe
den og virkeligheden blot en smule nærmere, 
skriver forfatteren i sit forord til bogen. Sam
me forord indleder med at fortælle, at selska
bet for sine tidligere gerninger har modtaget så 
megen hæder, at det er blevet en del af 
nationalarven. Kendt fra frimærker og histo
riebøgernes patetiske ord om uegennyttig ind
sats for nationen. Genstand for så megen ros, 
at enhver kritik af Det danske Hedeselskab 
tager sig ud som landsskadelig virksomhed.

Navnlig det sidste er en dristighed af forfat
teren angående den af ham selv nævnte, sidste 
snes år, for i den periode har vist ingen anden 
dansk institution eller virksomhed, ikke en
gang Cheminova, været miljøfolkenes skyde
skive i samme grad som Hedeselskabet.

Et vældigt arbejde har forfatteren lagt i 
dette galdedryppende værk, der med sine 170 
sider er kritisk gennemgang af institutionen, 
selskabet, i alle enkeltheder: sammensætning, 
tilskud, økonomi, personale og naturligvis 
især handlingsforløb i store sager, som forfat
teren angriber. Hans arbejde er i sig selv 
imponerende, om end det kan bemærkes, at 
temmelig mange led er påstande, som ikke er 
dokumenteret, eller måske citater, som skal 
virke blot af sig selv. Ikke mindst må Geckler 
have gode forbindelser til det indre af borgen 
på Asmildklosterbakken ved Viborg, for han 
er ganske godt hjemme i de interne spil og 
intriger.

Så stort er stoffet i al sin vredesudfoldelse, 
at man ikke undgår at støde på oplysninger, 
som ikke er blevet afvist af Hedeselskabet

selv, og som fortæller f.eks. om dobbeltroller 
for ledere, styrelsesmedlemmer eller andre 
topfolk, i nogle tilfælde ting, der nok kan give 
selv selskabets venner bekymrede rynker i 
panden. Til gengæld er der i bogen ikke 
mange glimt af netop de ting, der - som han 
skriver - har været af en samfundsbetydning, 
som gør selskabet til en del af nationalarven. 
Det kan skyldes, at der nok i for ringe grad er 
blevet taget til genmæle mod angrebene.

Mange vil dele Gecklers utilfredshed med, 
at vandløb rettes ud, moser forsvinde og våd
områder udtørres, for det er jo beklagelige 
tab, landskabsmæssigt set. Det er imidlertid 
lidt for megen forenkling at udnævne Hedesel
skabet til at være den, der må bære skylden, 
idet man dog heller ikke kan sige, at selskabet 
er totalt uden ansvar for det. Den sandhed, 
som forfatteren prøver at komme en smule 
nærmere, ligger vel et sted der imellem. Land
mænds forbindelse med selskabet er ikke uden 
betydning, når f.eks. en landvindingssag kom
mer frem, men ukorrekt er det nu ikke, som 
dets direktør siger, at Hedeselskabet ikke selv 
kan rejse sagerne, det kommer, når grundeje
re beder derom.

Forfatterens tone er ironisk og skarp, så 
meget at man her og der må trække på smile
båndet over hans forargelse. Den gælder ikke 
mindst politikken og politiske forbindelser til 
selskabet, et emne som Geckler gang på gang 
vender tilbage til, for hvor er der ikke politik 
med i spillet i samfundsdelenes indre berø
ringsflader, navnlig i et så lille samfund som 
det danske? Det må han dog vide, og de gode 
forbindelser har tilsyneladende også holdt sig 
under vekslende politisk styre i landet. Selv er

Luftfoto af Skjern åfra  1962.
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han nok næppe fri for politiseren, man får af 
og til en anelse om det, når han syrligt omtaler 
godsejere, magthavere og kapitalens mappe- 
mænd. Det virker også ganske pudsigt at se 
miljøministeriet - der er blomstret op som en 
yoghurtkultur, og hvis frmåen udadtil har væ
ret helt forbløffende - fremstillet nærmest som 
en forknyt taber i nogle af de nævnte sager. Så 
galt er det nu ikke fat i magtspillet, og det 
kunne måske også tænkes, at de mange sejre, 
som Hedeselskabet efter forfatterens opfattel
se helt uberettiget har fået, ligefrem skyldtes, 
at de tilgrundliggende synspunkter har haft et 
demokratisk flertal bag sig. Det er i det mind
ste et synspunkt, som man må have lov til at 
opstille ved siden af det, der i flere tilfælde i 
bogen ligefrem lader dræning og opdyrkning 
være noget suspekt, næsten på grænsen til det 
uanstændige.

Om Skjemå-projektets virkning på fiskeriet 
i Ringkøbing fjord foreligger der andre oplys
ninger end de af forfatteren nævnte. Om 
Virksunddæmningens følger for Hjarbæk 
fjord, der til fælles beklagelse for alle er blevet 
en uappetitlig indsø, var det nok svært at spå, 
da projektet blev sat i gang, bortset fra forud
sigelige virkninger på fiskeriet, naturligvis. 
Det er langt lettere nu bagefter at pege på 
fejlene og manglerne, eftersom Geckler nu 
også her vil tildele Hedeselskabet ansvar. Det 
er imidlertid en fremgangsmåde i samfunds
forholdenes drøftelse, som han ikke står ene 
med, og der må også indrømmes en god 
margin for yderpunkter i en debat, og det 
skader aldrig læsestof, at det koger og syder af 
forargelse og forbitrelse, men objektivitetens 
kår kan også blive for trange.

En ting har forfatteren åbenbart ikke fået 
øje på eller muligvis slet ikke ønsket at be
skæftige sig med: Hvad enten man kan lide 
landbrug og skovbrug eller ikke, så er Hede
selskabets virke på disse felter oprindelig en 
god del af det, der har medvirket til Danmarks 
materielle fremgang og for den velstand, som 
for netop en snes år siden gav os råd til at 
begynde at interessere os for den plagede og 
svindende natur. Skovbruget i form af planta
gerne er nemlig ikke, som han mener, så 
ringe, at mange af dem blev til underlige, 
forkrøblede rækker af træer. På dette punkt 
burde han have studeret lidt nøjere, og det
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Hedeselskabet er meget andet end Skjern å. 
Bl.a. også skovbrug.

burde ikke heller være ham fremmed, og det 
dyrkningsivrige landbrug har visse talenter, 
ikke blot til at hente tilskud. Under 2. ver
denskrig steg dette erhvervs produktivitet 
f.eks. særdeles klækkeligt, selv om det måtte 
savne markeder, kunstgødningsimport og fo
derstoffer.

Helt sikkert er der mange, og anmelderen 
er blandt dem, der helst ser udretning af 
vandløb, tørlægning af flere moser og sump
områder m.m. - hvis Hedeselskabet skal bære 
ansvar - som noget, der snart må være over
stået. For godt 100 år siden havde vi ikke råd 
til at have dem og hederne liggende. I dag har 
vi ikke råd til at undvære, hvad der er tilbage, 
selv om den velstand, der for alvor skabte 
miljøinteressen, igen er gået fløjten.

Enkelte steder, hvor Rolf Geckler stikker 
kniven i Hedeselskabet, har han nok haft 
grund til det, og debat om tingene er som regel 
kun til gavn. Den foreliggende bog er dog ikke 
noget helt godt debatoplæg. Dertil er dens 
tone og fremstillingsmåde ikke ganske egnet. 
Men livlig og underholdende er den, netop på 
grund af det følelsesladede og forargelsen.

K.B.
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En sag har 
altid flere sider

Anmeldelse af 
Rolf Gecklers bog:
,,Hvad indad tabes‘\

Af tidligere afdelingschef 
N. Venov

Journalist Rolf Geckler er forfatter til bogen 
med ovennævnte titel, der ifølge hans forord 
handler om, hvorledes Hedeselskabet „gen
nem en konsekvent indsats har afviklet sit 
oprindelige grundlag og sat sit præg på det 
danske landskab, men som ved at samle nogle 
af samfundets magthavere omkring sig har 
gjort sig selv urørligt og har fået staten som 
mæcen*1.

For læseren af bogen er det værdifuldt, at 
forfatteren allerede i forordet advarer denne 
om, at bogen ,,er ikke sandheden om Hede
selskabets indsats og udvikling gennem den 
sidste snes år, men et forsøg på at komme 
sandheden og virkeligheden blot en smule 
nærmere**.

Bogen er blevet modtaget med kyshånd i de 
kredse, der traditionelt er kritikere af Hede
selskabets virksomhed, og det kan formentlig 
ikke forundre nogen, at TV allerede før udgi
velsen kunne anvende bogen til en drejebog 
for en udsendelse om Hedeselskabet. En ud
sendelse, der i programmet blev præsenteret 
på følgende måde:

„Hvad udad tabes, det må indad vindes. “
Det danske Hedeselskab forsvandt ikke med 
den danske hede. Selskabet med den glorvær
dige historie har frem for nogen anden institu
tion haft indflydelse på udseendet af det Dan
mark, vi kender i dag. Vi er blot embedsmænd 
siger selskabet, mens en kritiker placerer hede
selskabet som naturødelægger nr. 1 og en næ
sten urørlig magtfaktor. “

Ligesom TV kan en lasser af artiklen ikke være 
i tvivl om, at forfatterens hensigt med bogen 
ikke er at give en objektiv redegørelse for 
Hedeselskabets virke inden for de seneste 
årtier, men at fremstille Hedeselskabet som 
„naturødelæggeren, den jyske skurk, der ikke 
helmede, før Danmark var afvandet11.

Til dette formål benytter forfatteren sig af 
den mondæne metode for historieskrivning, 
der består i en sammenblanding af det histori
ske forløb med egne og andres mere eller 
mindre fantasifulde forestillinger om politiske 
intriger og undergravende virksomhed m.m., 
således at læseren næppe kan skelne mellem, 
hvad der er dokumentation, og hvad der er 
digt.

Bogen omfatter en halv snes afsnit, starten
de med: „Den politiske sammensværgelse 
mod Skjern å“ og sluttende med afsnittet: 
„Dalgasånden11, hvor forfatteren konklude
rer: „men den dynamik, historiens krønike
skrivere har forbundet med Hedeselskabets 
navn, er i dag svær at øjne. Det gamle hæder
kronede Hedeselskab virker sat og en smule 
træt. Og sammenblandingen af privat og of
fentlig virksomhed gør, at selskabet umisken
deligt minder om en etat11.

Bogen er i sin stil velskrevet, og forfatteren 
har øjensynlig villet forsøge sig i genren: Dyb
deborende journalistik.

Under den forudsætning, at god journalistik 
bør være objektiv, er det ikke lykkedes ham, 
idet han med konsekvent ensidighed opfatter 
enhver person, der arbejder for Hedeselska
bet for at have suspekte motiver. Hedeselska
bets virksomhed følger Parkinsons lov, siger 
han. Denne billige påstand vover han over for 
et foretagende, der giver brødet og beskæfti
gelsen direkte til mere end 1000 familier, 
omfattende såvel arbejdere som funktionærer.

Disse udfører alle et job,, som samfundet har 
brug for. Det er nemlig naivt at tro, at f.eks. 
bonden, der i dag må ofre af egne midler 
mindst 10.000 kroner pr. ha eller mere for at 
få sin jord grundforbedret, gør det alene for at 
skaffe arbejde til Hedeselskabets ansatte. Og 
staten bevilger ikke tilskud til landbruget og 
skovbruget for Hedeselskabets blå øjnes 
skyld, men naturligvis fordi det er i samfun
dets interesse, bl.a. for at give landbrugser
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hvervet samme vilkår, som landbruget har i de 
øvrige EF-lande.

Danmark er et landbrugsland, og derfor 
omskabes den oprindelige natur til kulturland
skabet. Og som følge af denne proces opstår 
konflikten mellem landbrugs- og fredningsin- 
teresseme, men folketinget har for længst 
skabt det retsgrundlag, hvorved disse konflik
ter kan få deres afgørelse. Vore politikere har 
formuleret love, der deler sol og vind i det 
forhold, som samfundet finder optimalt. Og 
lovene føres .successivt ajour med den udvik
ling, som finder sted i samfundet, og de æn
drede målsætninger, der er en følge heraf.

Af lovene kan nævnes vandløbsloven, mil
jøloven, naturfredningsloven, vandforsynings
loven m.v. samt tilskudslove som grundfor
bedringsloven og lov om støtte til okkerbe
kæmpelse m.v.

Hedeselskabet følger ved sagsbehandlinger 
meget nøje dette lovkompleks, men dette er 
øjensynlig ikke nok for vore kritikere, der helt 
fejlagtigt opfatter Hedeselskabet som en suve
ræn iværksætter af grundforbedringsarbejder
ne.

Hvorfor mon? Fordi man vil have en synde
buk, til forenkling af kampagnen mod de 
grundforbedringsprojekter, som naturvenner
ne vil have stoppet.

Der var ingen politisk sammensværgelse 
mod Skjern å. Projektet blev gennemført med 
hjemmel i landvindingsloven af 1940, der blev 
enstemmigt vedtaget af det daværende folke
ting.

I henhold til landvindingsloven var det en 
nødvendig forudsætning for gennemførelsen, 
at der forelå et andragende fra lodsejerne, for 
at landbrugsministeren kunne iværksætte ar
bejdet. Desuden skulle der foreligge en ind
stilling herom fra statens landvindingsudvalg. 
Det gælder i øvrigt alle de gennemførte land
vindingssager.

Forfatteren giver os det indtryk, at Hedesel
skabets nu afdøde direktører, henholdsvis 
Niels Basse og siden Fr. Heick, der var med
lemmer af landvindingsudvalget, havde afgø
rende indflydelse på sagsbevillingen. Hvis de 
har haft det, er det i kraft af de fremførte 
argumenter, og ikke som følge af politiske 
manipulationer. Landvindingsudvalgets for
mand var jo departementschefen i landbrugs

ministeriet, og man kan vel ikke forvente, at 
de øvrige 8 medlemmer af udvalget var passive 
deltagere. Alle sagerne blev omhyggeligt be
handlet af landindvindingsudvalgets ingeniør
kontor, og bl.a. blev samtlige sager af landvin
dingsudvalget forinden vedtagelsen forelagt 
Danmarks Naturfredningsforening til udtalel
se, idet bemærkes, at denne forening derved 
fik mulighed for at rejse fredningssag efter 
naturfredningsloven.

For Skjem-å sagens vedkommende gælder 
det særlige, at bevillingen optrådte på finans
loven. Sagens gennemførelse blev altså god
kendt ved folketingsbeslutning.

Der er ingen grund til at forundre sig over, 
at Hedeselskabets direktører var medlemmer 
af landvindingsudvalget. Landvindingsloven 
foreskrev nemlig, at Hedeselskabet udpegede 
et medlem af udvalget.

Udviklingen har i de senere årtier imidlertid 
medført en større forståelse og respekt for 
bevarelse og pleje af de naturskabte ressour
cer. Det gælder ikke alene råstoffer, som 
f.eks. olie, vand, mineraler, men også floraen 
og faunaen. Vore folkevalgte politikere, som 
varetager befolkningens syn på disse værdier, 
har givet os miljøloven og et miljøministeri
um, hvorunder henhører miljøstyrelsen, fred
ningsstyrelsen, planstyrelsen, m.fl.

Efter miljøministeriets oprettelse blev ok
kerproblemet en kontroversiel sag mellem 
miljø- og landbrugsinteresser.

Miljøstyrelsen afgav på grundlag af miljølo
vens §17 en erklæring om, at okkerforurening 
er ulovlig, men miljøministeren underkendte 
denne afgørelse, da den af landbrugsorganisa
tionerne blev appelleret til miljøministeren. 
Forfatteren ser øjensynligt noget særlig sensa
tionelt heri. Men der er intet usædvanligt i, at 
man appellerer en afgørelse, som man mener 
er fejlagtig, til en højere instans. Anke af 
sager for domstole sker jo hver dag, uden at 
nogen taler om „bagholdsangreb" af den 
grund. Miljøstyrelsen gjorde helt korrekt i sin 
afgørelse opmærksom på, at afgørelsen kunne 
appelleres til ministeren.

Og der er derfor i den omtalte interne 
skrivelse af 8. oktober 1978 fra afdelingschef 
Niels Venov, Hedeselskabet, til fuldmægtig 
Kristian Østergaard, De danske Landbofore
ninger intet odiøst i bemærkningen om, at en
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Skjern å med Lønborg kirke i baggrunden.

rammelov*) der giver vidtgående beføjelser til 
miljøministeren, giver embedsmændene i mil
jøministeriet en overvældende indflydelse på 
forhold, der også berører landbrugets er
hvervsmæssige interesser, hvilket landbruget 
efter de hidtidige erfaringer ikke kan føle sig 
tryg ved.

Den af miljøministeren trufne afgørelse vi
ser netop, at miljøstyrelsens embedsmænd 
havde en anden opfattelse af forholdet end 
ministeren, der repræsenterer den politiske 
ledelse.

I ministerielle kredse giver lignende uover
ensstemmelser formentlig sjældent anledning 
til særlige dramaer, og Niels Venov havde 
uanset førnævnte skrivelse da også et venska
beligt og frugtbart samarbejde med miljøsty
relsens embedsmænd i okkerudvalget om den 
betænkning, der blev en del af grundlaget for 
miljøministerens afgørelse om fortolkningen a 
§17 og den senere okkerlov.

Det vil føre for vidt i en anmeldelse at 
kommentere alle de omtalte hændelser; men

*) (Rammelove medfører, at den til enhver tid 
siddende minister har beføjelse til i visse spørgs
mål at træffe afgørelser med samme retsvirkning, 
som var det en lov, vedtaget af folketinget).

nogle eksempler på forfatterens ensidighed vil 
måske være nyttige.

I betænkning II afgivet af teknikergruppen 
for Ringkøbing amts okkerudvalg anføres føl
gende om okkerudledningen i Ringkøbing 
Fjord:

Undersøgelserne har ikke godtgjort, at det 
udledte jern har indflydelse på faunaen af 
hvirvelløse dyr og derigennem på fiskenes 
emæringsbetingelser. Om specielt heltbestan
den hedder det: Der er derimod ikke fundet 
tegn på, at den øgede jem-/okkerbelastning af 
Skjem-å-systemet og Ringkjøbing Fjord har 
haft nogen væsentlig indflydelse på heltbestan
den.

Disse udtalelser, der bygger på grundige, bio
logiske studier, affærdiger forfatteren med føl
gende: „Tekniker-gruppen mente ikke, at ok
kerforure ningen har bevislig betydning for fi
skeriet i Ringkjøbing Fjord.“

I afsnittet om „Vandet og ansvaret, der 
forsvandt" burde forfatteren tydeligt have 
gjort opmærksom på, at det er amtet og 
fredningsstyrelsen, der har tilsynet med for
holdene omkring Vejlerne i Thy. Hedeselska
bet har som rådgiver i 1965 udarbejdet og
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forestået udførelsen af de sluseanlæg, der var 
nødvendige som følge af hovedvej A 11’s 
forlægning over den eksisterende dæmning 
langs Limfjorden, men deltager ikke i driften 
af anlæggene og er heller ikke anmodet her
om. Hedeselskabet kan ikke have ansvaret 
for, at det skulle tage mere end 15 år, inden 
Vejleejeme fandt ud af, at Hedeselskabet i 
1965 havde indrettet centralslusen således, at 
det er muligt for tilsynet ved hjælp af stem
brædder at opretholde den vandstand i Vejler
ne, som var tilsigtet i henhold til fredningen i 
1958.

Og hvorfor gør han ikke straks i begyndel
sen af artiklen om Hjarbæk Fjord opmærksom 
på, at Hedeselskabet intet ansvar har for 
projekteringen af dæmningen, fremfor midt i 
artiklen at omtale, at ingeniørfirmaet Chr. 
Ostenfeldt og W. Jønsson stod for projekte
ringen. Han nævner heller ikke, at de davæ
rende biologer foretrak et bassin med fersk
vand fremfor brakvand. Sammenlign her for
holdene i Vejlerne, hvor vandet, der før dæm
ningen var salt, som følge af det engelske 
konsortiums inddæmning i det forrige århun
drede (ca. 1880) blev ferskvandsområde, nu 
betegnes som „Danmarks mest betydningsful

de lokalitet for fugle“.
Hvortil nu denne hetz over for Hedeselska

bet og de mange personer, som i tidens løb har 
været positivt indstillet over for institutionen 
og de opgaver, den har varetaget?

Bogen giver ikke noget direkte svar herpå, 
men der er nok ingen tvivl om, at den vil 
tilfredsstille forventningerne hos visse natur
venner.

Men hvorfor retter de kritikken mod Hede
selskabet og ikke mod lovgiverne og landmæn
dene, som drager fordel af lovene om tilskud 
til grundforbedring, hvilket vel også var me
ningen.

Hertil mangler der nok det nødvendige 
mod. Det er meget lettere gennem mere eller 
mindre perfide angreb at søge at vanskeliggøre 
arbejdsvilkårene for den institution, der er det 
nødvendige redskab for gennemførelsen af 
grundforbedringen.

Hvis det er denne front af naturvenner, som 
forfatteren gennem sin bevidste ensidighed 
har villet hjælpe, har han gjort en god indsats. 
Om han er kommet sit formål, at komme 
sandheden og virkeligheden en smule nærme
re, som angivet i forordet, kan der sættes et 
spørgsmålstegn ved.

Ny kulturfond
Landbrugets Kulturfond, hvis initiativtager 
var godsejer Jens Nordtorp Henriksen, Lidsø, 
formand for De samv. Lolland-Falsterske 
Landboforeninger, etablerede sig med Jens N. 
Henriksen som formand, og fondens bestyrel
se kom i øvrigt til at bestå af museumsinspek
tør Else Marie Boyhuus, Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum, gdr. Jacob Højlund, forfatte
ren Ib Koch Olsen, lmd. Vagn Sørensen, 
forfatter, museumsinspektør Peter Seeberg, 
Viborg Stiftsmuseum, og sekretariatschef Jør
gen Skovbæk.

Formålet
Fondens formål er at opmuntre kunstnere på 
alle felter til at beskæftige sig med landbrugets 
forhold og dermed give erhvervet og dets

udøvere en stærkere kulturel profil.
Det erkendes i denne sammenhæng, at for

fattere, malere og andre kunstnere for 40-50 
år siden i langt højere grad end nu var optaget 
af at skildre dansk landbrug og dets udøvere.

Fonden, der er en selvejende institution, er 
stiftet af Landbrugsrådet, De danske Landbo
foreninger, Danske Husmandsforeninger og 
Andelsudvalget. Grundkapitalen er én mill, 
kroner, skænket som gave af den nu afdøde 
mangeårige redaktør af Landbrugsrådets 
Meddelelser, Th. Rasmussen. Fondens øvrige 
kapital tilvejebringes gennem gaver og tilskud 
fra enkeltpersoner, organisationer og institu
tioner.

Når disse linjer læses, vil den først uddeling 
være foretaget.
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De to flisfyr i Statsfængslet i Sdr. Omme. I baggrunden ses et enkelt af de gamle oliefyr som 
,, reserve".

Skal vi fyre 
med flis?

Af skovfoged Ebbe Leer

Kan det betale sig?
Kan vi blive ved at få flis?
Hvorledes bliver prisudviklingen?

Undertegnede skal i det følgende forsøge at 
besvare nogle af de mange spørgsmål, der 
melder sig, når dette brændselsa]temativ tages 
under overvejelse. Svarene må selvsagt blive 
meget generelle og er på de områder, hvor der 
ikke findes erfaringer eller sikre beregninger, 
udtryk for forfatterens personlige subjektive 
vurdering.

Hvad er træflis?
Træflis er træ hugget i ganske små stykker, 
typisk stykker, der er et par cm på hver led. 
Flishugning er en velkendt teknik i træindu
strien, idet det indgår f.eks. som første led i 
papirfremstilling.

I det følgende vil jeg dog udelukkende 
beskæftige mig med flis fremstillet i skoven, 
normalt af hele småtræer, hvorfor den i reglen 
betegnes som heltræflis. Heltræflis benyttes 
næsten udelukkende til fyringsformål. Den 
kan med visse begrænsninger benyttes til 
fremstilling af spånplader og simplere papir
kvaliteter, men da der næsten konstant er 
langt større udbud end efterspørgsel af bedre 
trækvaliteter til disse formål, er det uinteres
sant.

Hvor produceres flisen?
Råmaterialet til brændselsflis er et biprodukt 
fra den almindelige skovdrift, der i dag kun 
udnyttes i beskedent omfang.
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Produktion af brændselsflis kan især foreta
ges i forbindelse med:
- Første udtynding af unge bevoksninger. Ind

ledes tyndingsarbejdet så tidligt i bevoksnin
gens liv, som det er ønskeligt af hensyn til 
bevoksningens fortsatte udvikling, er udtyn
dingstræerne ikke egnet til andet formål og 
efterlades ellers på skovbunden.

- Rydning af kvas og topender efter hoved
skovning.

- Hovedskovning af bjergfyr. De små bjerg
fyrstammer kan økonomisk kun udnyttes til 
brændsel.

- Rydning af selvsåede træer og buske, speci
elt i rekreative områder. Metoden har her 
den væsentlige fordel, at der ikke efterlades 
kvas og lign. Der kommer til at se pænt ud.

Hvor store mængder er der?
Skovteknisk Institut har foretaget omhyggeli
ge opgørelser af mængder af overskudstræ i 
landets forskellige egne. Tallene er interessan
te for planlæggerne, men ret uinteressante for 
den enkelte. Det afgørende er, hvilke mæng
der der vil komme på markedet.

Det må dog nævnes, at den samlede mæng
de af overskudstræ kun kan dække ca. 5% af 
vort behov til boligopvarmning. Det kan der
for umiddelbart slås fast, at det kun er meget 
få af os, der skal fyre med træflis. Omvendt er 
det vigtigt, at det bliver de rigtige, der kom
mer til at udnytte denne ressource.

For en kommende forbruger må det være 
betryggende at vide, at produktionsmulighe
derne de kommende 10-20 år vil være stærkt 
stigende i hvert fald i Midt- og Vestjylland, 
fordi vi står over for meget store arealer, der 
skal tyndes for første gang. Det forhold vil helt

En af markedets mange forskellige flishuggere.

overskygge, at bjergfyr arealerne relativt hur
tigt kan være udtømt.

I øjeblikket er brændselsflismarkedet (hvis 
man kan tale om et sådant) helt mættet og 
priserne i bund, primært foranlediget af of
fentlige beskæftigelsesprojekter. De få private 
entreprenører, der havde etableret sig på om
rådet, har det yderst besværligt. Dette kan 
imidlertid meget hurtigt ændre sig. Man bør 
derfor ikke foretage større investeringer i flis
fyringsanlæg uden at sikre sin levering over en 
årrække. Hedeselskabet har erkendt dette for
hold og er indstillet på at indgå leveringsafta
ler med f.eks. seks års løbetid.

Heltræflis som brændsel
Træets brændværdi ændres selvsagt ikke ved at 
hugge det til flis, men sammenlignet med 
traditionelt brænde har flisen en række forde
le. Ved flishugning bliver brændslet mere ho
mogent, og det bliver egnet til automatisk 
indføring med f.eks. en stokersnegl. Ud over 
at pasningen af fyret i reglen indskrænkes til et 
dagligt tilsyn, indebærer det, at reguleringen 
af fyrets ydelse kan ske ved at regulere brænd- 
selsindmadningen (som ved et oliefyr) og ikke 
ved at regulere på forbrændingsluften som ved 
en brændeovn. På et flisfyr kan man derfor 
opnå en høj virkningsgrad og en meget fin 
forbrænding uden synlig røg og uden løbesod i 
skorstenen. Da træ samtidig er næsten fri for 
svovl, er et godt flisfyr meget miljøvenligt. 
Endvidere kan flisen brændes i våd tilstand 
(hvis fyret er beregnet til det). Flisen er let at 
håndtere og distribuere, og endelig kan man 
som nævnt til flisfremstilling benytte træ, der 
ellers ikke kan udnyttes.

Der medgår fra ca. 12 til ca. 22 rm flis til at 
erstatte 1000 1 fyringsolie (en rm flis svarer til 
ca. 0,35 m3 fast vedmasse). Ved handel med 
brændselsflis er det derfor vigtigt at kende 
varens brændværdi. Kendes flisens vægt og 
fugtighed, lader brændværdien sig beregne 
med god sikkerhed. Vi har derfor ved Hede
selskabet besluttet at fastsætte salgsprisen for 
brændselsflis efter brændværdien i det enkelte 
parti.

Økonomi
Ser vi bort fra spot markedet (der som nævnt i 
dag er ret dominerende), er prisen for brænd-
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Tabel 1.
Alternativ A. Olie
Brændsel 250.0001 olie a 3,72 kr.: 930 tkr.

Alternativ B. Flis.
Brændsel 12001 flis a 340 kr.: 408 tkr.
Diverse omkostninger (merforbrug af el, asketømning m.v.): 20 tkr.
Kapitalomkostninger: 200 tkr. 628 tkr.

Til rådighed for pasning m.m. 302 tkr.

selsflis i øjeblikket ca. 170 kr. pr. G-cal. ind. 
moms og levering, hvilket nogenlunde svarer 
til prisen på kraftværkskul, men da kulfyrings
anlæg er billigere i anskaffelse end flisfyrings
anlæg, kan flisfyringen ikke umiddelbart kon
kurrere set fra en privatøkonomisk betragt
ning.

Sammenlignet med fyringsgasolie er flisen 
derimod absolut konkurencedygtig særlig på 
større anlæg.

Tænker man sig overgang til flisfyring på en 
varmecentral med et årligt olieforbrug på 
250.000 1, vil regnestykket se ud som anført i 
tabel 1. Det forudsættes, at der står et velfun
gerende oliefyr, der bliver stående som reser
ve. Flisaltemativet belastes således med kapi
talomkostninger for anlægget, mens det und
lades for oliefyret. Det giver selvsagt en uri
melig sammenligning til ugunst for flisen, men 
kalkulationen vil være beskrivende for en hyp
pigt forekommende praktisk situation.

Anlægsomkostninger 1 mio. kr. - amortise
ringstid 10 år - rentefod 15%.

Et anlæg af den pågældende størrelse vil kræ
ve, at der er en person på stedet (alarmsy
stem), men bør ikke give fuld beskæftigelse til 
denne.

For en enkelt større beboelse, f.eks. et 
stuehus på en gård, ses tallene i tabel 2.

Anlægsomkostninger vil variere efter for
holdene; her forudsættes tilslutning af stoker 
til eksisterende kedel + el- og bygningsarbej
de, i alt 30.000 kr.

Prisudvikling
Omkostninger til oparbejdning af flis er kun i 
ringe grad påvirket af udefra kommende for
hold og primært bestemt af hjemlige lønom
kostninger. I forbindelse med leveringsaftaler 
med lang løbetid vil Hedeselskabet benytte et 
prisreguleringssystem baseret på de hjemlige 
produktionsomkostninger.

Beskæftigelse
Den beskæftigelsesmæssige effekt af en over
gang til flisfyring er lidt vanskelig at opgøre.

Tabel 2.
Alternativ A. Olie.
Brændsel 70001 olie a 3,72 kr.: 26 tkr.

Alternativ B. Flis.
Brændsel 34 t flis a 340 kr.: 12 tkr.
Kapitalomkostninger: 6 tkr. 18 tkr.

Til rådighed for pasning m.v. 8 tkr.
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Generelt kan man regne med ca. 2 heltidsbe
skæftigede pr. 10001 flis til den direkte flispro
duktion: fældning af træerne, flishugning og 
transport.

Dertil må lægges beskæftigelse i forbindelse 
med pasning af anlæg, fremstilling og vedlige
holdelse af teknisk udstyr osv. I forbindelse 
med et konkret anlæg med et årligt forbrug på 
1600 t skønnes den samlede beskæftigelsesef
fekt eksempelvis at være blevet 5 arbejdsplad
ser. Der ses i disse tal bort fra det meget 
vigtige forhold, at flisafsætningen har åbnet 
økonomisk mulighed for bedre pasning af 
skovene i området og dermed øget træproduk
tion og deraf følgende beskæftigelse.

Hvem skal fyre med heltræflis?
Heltræflis leveret direkte fra skoven er et 
meget fugtigt brændsel, der stiller krav om en 
særlig indrettet lagerplads med kraftigt luft
skifte, eventuelt kunstig ventilation. Lageret

er tillige meget pladskrævende, særlig sam
menlignet med fyringsolie. Herved udelukkes 
alle mindre forbrugere i byområderne. De 
mest oplagte forbrugere vil, udover skovejere 
der selv kan levere flisen, være offentlige 
institutioner, idet de beskæftigelsesmæssige 
aspekter ved flisfyringen her må påkalde sig 
særlig interesse. Der tænkes på kommunale 
fjernvarmeværker, skoler, hospitaler, svøm
mehaller o.m.a. Statsfængslet ved Sdr. Omme 
(tidligere omtalt her i tidsskriftet) er et godt 
eksempel på en sådan institution.

Ved overgang fra olie til flisfyring er der 
penge at spare, og alene af den grund må 
muligheden også interessere mindre forbruge
re f.eks. gartnere og industrier med stort 
varmeforbrug. For mindre forbrugere med 
dårlige pladsforhold må interessen nok i stedet 
koncentreres om træflis i form af tørrede 
træpiller.

Dødsfald

Æresmedlem af Det danske Hedeselskab di
rektør A.W. Nielsen døde tirsdag den 2. no
vember.

Efter et kort sygeleje havde direktør A.W. 
Nielsen taget ophold på sit gods Rodstenseje 
ved Odder.

På den ejendom som det var A. W. Nielsens 
store glæde at værne om og som han og fru 
A.W. Nielsen havde restaureret med nænsom 
hånd, fik han lov at tilbringe de sidste dage.

I næsten 30 år havde han hentet kræfter til 
travle arbejdsdage i det frodige østjyske land
skab. Her samlede han sine bekendte, og her 
var han mest sig selv.

Direktør A.W. Nielsen blev medlem af Hede
selskabets repræsentantskab i 1963 og af be
styrelsen i 1972. Fra 1973 til sygdom i 1980 
tvang ham til at nedlægge hvervet, var han 
formand for selskabets bestyrelse.

Med stor energi og aldrig svigtende interes
se påtog direktør A.W. Nielsen sig den opga
ve, at forestå en omstillings- og modernise
ringsproces, der skulle styrke selskabet og 
fortsat gøre det til et effektivt og nyttigt sel
skab for det danske samfund.

Det er med dyb respekt og stor taknemme
lighed, at Hedeselskabet mindes direktør 
A.W. Nielsens store og uegennyttige arbejde.

K. SandahlSkov
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Vandløbs
vedligeholdelse 
efter den nye 
vandløbslov

Ulrich Kern-Hansen,
Miljøstyrelsens
Ferskvandslaboratorium

I det foregående nummer af Hedeselskabets 
Tidsskrift redegjorde distriktsingeniør N. H. 
Poulsen for hovedpunkterne i den nye vand
løbslov. Desuden har specielt vandløbsvedli
geholdelsen været behandlet i bl.a. Ugeskrift 
for Jordbrug og Landsbladet i lidt mere ensidi
ge artikler og debatindlæg, som jeg gerne vil 
kommentere med det følgende.

Den nye vandløbslov har - ligesom den 
endnu gældende vandløbslov af 1949 - det 
primære sigte, at bidrage til at sikre aflednin
gen af vand. Det nye er, at der ved fastlæggel
se og gennemførelse af foranstaltninger, f.eks. 
vedligeholdelse, skal tages hensyn til den mål
sætning for vandløbskvaliteten, som følger af 
amtsrådenes recipientkvalitetsplaner.

En afgørende forudsætning for denne nye 
bestemmelse er, at det har vist sig at være 
teknisk og biologisk muligt at bevare og i visse 
tilfælde endog forbedre vandløbenes afvan
dingsevne samtidig med, at der tages vidtgåen
de miljømæssige hensyn. Det fremgår af en 
række undersøgelser udført af Miljøstyrelsens 
Ferskvandslaboratorium samt af erfaringer fra 
engelske og amerikanske forsøg.

Recipientkvalitetsplaneme har hidtil været 
grundlaget for spildevandsplanlægningen og 
dermed for samfundets betydelige investerin
ger i spildevandsrensning. Analogt hermed er 
der i vandløbsloven lagt op til, at recipientkva
litetsplaneme også skal danne grundlag for 
udarbejdelsen af regulativerne (figur 1). Her
med opnås således en koordinering af myndig
hedernes forvaltning af henholdsvis vandkvali
teten og vandløbenes fysiske forhold.

Det forventes, at recipientkvalitetsplaner
nes målsætninger optages i regionplanernes 
retningslinjedel i 1985, hvorved de får binden
de karakter. I bemærkningerne til den nye 
vandløbslov nævnes det, at det herefter vil 
være hensigtsmæssigt at påbegynde gennem
gangen og revisionen af regulativerne. Miljø
ministeren kan efter forhandling med de kom
munale organisationer fastsætte en tidsramme 
og nærmere retningslinjer for dette arbejde.

De eksisterende regulativer træder først ud 
af kraft efterhånden som de nye regulativer 
bliver udarbejdet, hvilket utvivlsomt vil tage 
en længere årrække. Der bliver således tale 
om en gradvis overgang til administration efter 
den nye vandløbslov.

Figur 1. Skitse over hvordan vandløbsregulativeme kommer til at indgå i den overordnede 
administrative ramme for forvaltningen afvandløbene.

Regionplan

Sektorplaner
r

J1985

Recipientkvalitetsplan

Vandløbsregulativer Spildevandsplaner

162



Krav til skikkelsen 
eller vandføringsevnen

En meget væsentlig ny bestemmelse er, at 
regulativerne enten (som hidtil) skal indehol
de en fastsættelse af krav til vandløbets skik
kelse eller krav til vandløbets vandføringsev
ne. Netop denne bestemmelse gør det muligt 
at sikre afvandingsinteresseme og samtidig 
tage miljømæssige hensyn. Jeg skal i det føl
gende forsøge dels at forklare hvorfor, og dels 
forklare, hvad der konkret skal forstås ved 
,, va ndføri ngse vne “.

Hvis et vandløb f.eks. er målsat som „fiske- 
vand“, indebærer det, at vandløbet så vidt 
muligt skal have den form variation, som ka
rakteriserer naturlige vandløb, dvs. en vekslen 
mellem lave og dybe steder (stryg og hølier) og 
den dermed følgende variation i strømhastig
hed og bundmateriale. Desuden må det til
stræbes, at der aldrig foretages skæring af al 
grøden, idet grøden på mange måder er et 
vigtigt led i vandløbets økologiske system. En 
sådan målsætning for vandløbskvaliteten er

uforenelig med de hidtidige regulativers faste 
angivelser for bundbredde, bundkote og skrå
ningsanlæg samt faste terminer for fjernelse af 
al grøden. Dette er baggrunden for, at der er 
åbnet mulighed for, at afvandingsinteresseme 
i sådanne vandløb i stedet kan sikres ved en 
fastsættelse af krav til vandføringsevnen.

Definition af vandføringsevnen
Ved vandføringsevne forstås, at et vandløb 
skal kunne aflede en given vandføring (regula
tiv-vandføringen) uden at vandstanden bliver 
højere end et fastsat niveau (regulativ-vand
standen), der fastsættes under hensyntagen til 
de tilgrænsende arealer. Regulativ-vandførin
gen kan fastsættes som en procentdel af vand
løbets maksimum-vandføring, dvs. den største 
vandføring over en længere årrække. F.eks. 
kan vælges 90% af maksimumvandføringen, 
hvilket vil betyde, at der i gennemsnit hvert 
10. år vil komme en vandføring, der er øjere 
end regulativ-vandføringen, og som derfor vil 
kunne give en højere vandstand end regulativ
vandstanden.

Figur 2. Diagram over sammenhængen mellem vandføringen og vandstanden (Q-H diagram). 
Grundkurven angiver sammenhængen mellem vandføring og vandstand i en periode, hvor 
vandløbet er grødefrit og formmæssigt stabilt. Den anden kurve angiver regulativets krav til 
vandføringsevnen. Denne kurve kan konstrueres på grundlag af grundkurven samt regulativ
vandføringen og regulativ-vandstanden (referencer: Miljøprojekter 30, kap. 6 samt publikationer 
fra Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelser). Vandføringsevnen opfylder regulativets krav, 
når aktuelle målinger af vandføring og vandstand falder i området mellem de to kurver i 
diagrammet.

Vandstand, H
i k Regulativets krav til

vandføringsevnen

Regulativ-
vandstanden

^ ^ Grundku nren

1
1

-----!------------------------------------------►
Regulativ- Vandføring, Q
vandføringen
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I mange tilfælde vil det være formålstjenligt 
at fastsætte forskellige krav til vandløbets 
vandføringsevne for henholdsvis sommer og 
vinter, idet der normalt vil være behov for en 
større vandføringsevne om vinteren end om 
sommeren.

Administration af vedligeholdelsen 
på grundlag af krav til vandføringsevnen
Ud fra et nøje kendskab til sammenhængen 
mellem vandstand og vandføring i den grøde
fri vinterperiode kan regulativets krav til vand
føringsevnen omregnes til en generel relation 
mellem vandstand og vandføring, dvs. en Q- 
H-kurve (figur 2).

Vandløbsmyndigheden kan herefter følge 
behovet for vedligeholdelsesarbejde ved regel
mæssig måling af sammenhængen mellem 
vandstand og vandføring. Hver måling indteg
nes i O-H diagrammet (figur 2), og det kon
trolleres, om den aktuelle vandføringsevne er 
mindst lige så god som regulativets krav til 
vandføringsevnen.

Hvis den aktuelle vandføringsevne nærmer 
sig regulativets krav til vandføringsevnen, er 
det tegn på, at der er behov for et vedligehol
delsesindgreb. Vandløbsmyndigheden under
søger herefter vandløbet, og foretager den 
nødvendige vedligeholdelse under hensynta
gen til målsætning for vandløbskvaliteten.

I vandløb med lempede krav til vandløbs kvali
teten kan vedligeholdelsen fortsætte som hidtil 
m.h.t. valg af metoder og vedligeholdelsens 
omfang.

" f~>'- ■*

Fordelen ved at administrere vedligeholdel
sen på denne måde er naturligvis først og 
fremmest, at der er mulighed for at tage 
miljømæssige hensyn samtidig med, at de af
vandingsmæssige interesser sikres. Men det 
bør også nævnes, at der opnås en sikkerhed 
for, at der rent faktisk bliver skåret grøde, når 
der er behov for det. Denne sikkerhed haves 
ikke ved faste terminer for grødeskæring, idet 
grødevæksten kan variere betydeligt fra år til 
år, og således visse år forårsage for høj vand
stand, selv om de faste terminer for grødeskæ
ring er overholdt.

Metoden har også visse ulemper. Det er 
utvivlsomt mere ressourcekrævende at admi
nistrere regulativer med krav til vandførings
evne end regulativer med krav til skikkelsen 
og faste terminer for grødeskæring. Langtids
planlægning er vanskeligere, og vandløbsmyn
digheden må derfor råde over egne folk til 
denne form for vedligeholdelse.

Endvidere er det en væsentlig ulempe, at 
drænudløb vil kunne sande til, uden at det 
nødvendigvis indebærer, at vandføringsevnen 
ikke opfylder de fastsatte krav. Det vil derfor i 
almindelighed være nødvendigt, at alle hoved- 
drænudløb registreres i regulativet, og at det 
bestemmes, at disse udløb skal holdes fri for 
aflejringer af sand og slam.

N. H. Poulsen nævner i sin artikel, at kom
munernes og bredejemes retstilstand nok vil 
være klarere, såfremt man generelt fortsætter 
med at oprense vandløbene til bestemte tider 
og bestemte dimensioner, som lader sig kon
trollere og lettere kan bedømmes. Imod dette 
synspunkt taler det forhold, at vandføringsev
nen er lige så veldefineret og kontrollerbar 
som vandløbets skikkelse. Hverken skikkelsen 
eller vandføringsevnen kan i fuldt omfang 
kontrolleres uden brug af specialudstyr: F.eks. 
forudsætter kontrol af skikkelsen en opmåling 
af bundens længdeprofil med nivelleringsin
strument eller lignende, og kontrol af vandfø
ringsevnen indebærer en måling af vandførin
gen, hvilket også kræver specialudstyr.

Den praktiske udførelse 
af vandløbs vedligeholdelsen
Hovedformålet med vedligeholdelsen er i alle 
vandløb at opretholde den skikkelse eller 
vandføringsevne, som er fastsat i regulativet.
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Men den praktiske udførelse af arbejdet og 
valget af metoder skal i hvert enkelt tilfælde 
afpasses efter recipientkvalitetsmålsætningen. 
Retningslinjerne herfor skal naturligvis også 
indgå i regulativet.

Visse dele af mange vandsystemer består af 
vandløb, kanaler og afvandingsgrøfter, som er 
uden særlig miljømæssig interesse, idet de 
enten har en lempet målsætning i recipient
kvalitetsplanen eller eventuelt slet ikke er 
medtaget heri. Typisk vil disse vandområder 
også være undtaget fra bestemmelserne i Na
turfredningslovens § 43 om, at ændringer af 
det åbne forløb forudsætter amtsrådets god
kendelse. I vandløb af denne karakter vil 
vedligeholdelsen kunne fortsætte som hidtil 
med hensyn til valg af metoder og vedligehol
delsens omfang.

Den øvrige del af vore vandløb vil typisk 
være målsat som „fiskevand11 eller i visse 
tilfælde „særligt naturvidenskabeligt interesse- 
område“ eller lignende. Det er især i disse 
vandløb, at der ved planlægning og udførelse 
af vedligeholdelsen skal tages miljømæssige 
hensyn. Grødeskæringen skal begrænses til 
det, der er nødvendigt for at sikre den fastsat
te vandføringsevne. I mange vandløb vil det 
mest hensigtsmæssigt kunne ske ved, at kun 
selve strømrenden friholdes for grøde ved flere 
grødeskæringer i løbet af sommerhalvåret. 
Der bevares altså bræmmer af grøde af varie
rende bredde langs vandløbets sider.

I mindre vandløb må denne form for grøde
skæring nødvendigvis udføres med håndkraft, 
men i større vandløb vil det være muligt at 
foretage en skånsom grødeskæring ved hjælp 
af sejlende grødeskære-maskiner.

Alternativt åbner loven mulighed for, at 
grøden kan begrænses til det ønskede niveau 
ved hjælp af en skyggegivende beplantning 
langs vandløbet.

Oprensningen af disse vandløb må foretages 
under hensyntagen til vandløbets naturlige 
formvariation, og så vidt muligt begrænses til 
regulære aflejringer af sand m.v. i vandløbets 
strømrende. Desuden bør oprensning forebyg
ges ved, at ustabile brinker stabiliseres med 
faskiner eller sten, og ved at tilførslen af 
materiale til vandløbet fra omgivelserne be
grænses mest muligt. Her er det især vigtigt at 
have opmærksomheden rettet mod, at der skal
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/ vandløb, der er målsat som fiskevand, må der 
tages særlige miljømæssige hensyn. Det betyder 
f.eks., at grødeskæring i de mindre vandløb må 
udføres med le. Eventuelt kan grødevæksten i 
stedet begrænses ved beskygning.

være hegnet langs vandløbet, hvis der er frit- 
gående kreaturer. Desuden er det af stor 
betydning, at der etableres forsinkelsesbas
siner, hvis der er større befæstede arealer i 
afstrømningsområdet.

Afsluttende bemærkninger
Jeg håber, at det med ovenstående er lykkedes 
mig at belyse den nye vandløbslovs intentioner 
for den fremtidige vedligeholdelse af vore 
vandløb.

Det er fortsat vandløbets primære opgave at 
aflede overfladevand, spildevand og drænvand 
og derved bl.a. sikre en effektiv afvanding af 
landbrugsjorden. Det nye er, at vedligeholdel
sen skal udføres under hensyntagen til sam
fundets ønske om at skabe en bedre miljøkva
litet i en del af vore vandløb.
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Okkerbekæmpelse
Af biolog
Lars Bo Christensen

Status for projekter 
til okkerbegrænsning
Lov nr. 57 af 28. februar 1981 om tilskud til 
nedbringelse af okkergener i vandløb trådte i 
kraft den 1. marts 1981. Den har til formål i en 
3-årig forsøgsperiode at afklare problemerne 
omkring udledning af okker i forbindelse med 
afvanding og dræning.

Lovens administration
Loven er gældende for de fem jyske amter 
(Nordjylland, Viborg, Ringkøbing, Ribe og 
Sønderjylland), hvor man erfaringsvis har de 
største okkergener. Forsøgsordningen er ad
ministrativt knyttet sammen med loven om 
tilskud til dræning og vanding, således at når 
der søges tilskud til dræning og afvanding, 
samtidig skal foretages en undersøgelse om 
hvorvidt der herved kan forventes en forøgel
se af okkerbelastningen af vandløbet. Hvis 
undersøgelsen viser, at dette ikke er tilfældet, 
kan dræningsarbejdet igangsættes som hidtil.

Hvis undersøgelsen derimod viser, at dræ
ningen vil give anledning til betydelige okker
gener, udarbejdes der et skitseprojekt til ok
kerbekæmpelse. Dette projekt sendes til udta
lelse i det pågældende amt, der vurderer om 
foranstaltningerne er tilstrækkelige til at sikre 
vandkvalitets-målsætningen for vandløbet.

Miljøstyrelsen afgør dernæst på baggrund af 
jordbundsundersøgelsen, skitseprojektet og 
amtets udtalelse, om okkerbekæmpelses-for- 
anstaltningeme skal gennemføres, hvorefter 
der gives igangsættelsestilladelse til både 
drænprojektet og til okkerbekæmpelses-pro- 
jektet.

Alle udgifter til jordbundsundersøgelsen, til 
udarbejdelse af skitseprojektet, til okkerbe
kæmpelsesanlægget og til driften af dette, af
holdes af Miljøstyrelsen. Yderligere oplysnin
ger kan findes i en artikel af Stisen (1981).

I forsøgsperiodens første halvdel (1. juli 
1981 til 15. okt. 1982) har Hedeselskabet

behandlet 1400 drænprojekter i de fem amter 
omfattet af loven. De indledende jordbunds
undersøgelser har ved ca. 1300 eller 94% af 
projekterne vist, at dræning ikke vil give an
ledning til forøgede okkergener, og dræningen 
har kunnet gennemføres uden okkerbekæm
pelse. Ved de resterende 6% eller godt 80 
drænprojekter har jordbundsundersøgelsen 
vist, at dræningen antagelig vil medføre bety
delige okkergener i recipienten.

Da bevillingerne ikke er tilstrækkelige til 
gennemførelse af okkerbekæmpelse i alle disse 
sager, er der ud fra recipientens nuværende 
vandkvalitet sammenholdt med vandkvalitets
målsætningen foretaget en samlet vurdering af 
det enkelte okkerbekæmpelsesanlægs effekt 
og forsøgsmæssige værdi.

På denne baggrund gennemføres dræningen 
uden okkerbekæmpelse i halvdelen af oven
nævnte sager. Herefter resterer der ca. 3% af 
samtlige drænprojekter, hvor Hedeselskabet 
udarbejder skitseprojekt til okkerbekæmpel
se.

Okkerbekæm pelsesmetoder
Den eneste kendte metode, der med sikker
hed kan nedbringe okkerbelastningen i recipi
enterne, er kalkfældning ved tilsætning af hy
dra tkalk. Dette er imidlertid en økonomisk 
belastende metode, og derfor er et af forsøgs
ordningens vigtigste formål at tilvejebringe 
billige alternativer hertil.

Af andre metoder er der til dato i de enkelte 
drænprojekter foreslået følgende metoder:

1. Dybdenedfræsning af jordbrugskalk 
1. Dybdenedpløjning af jordbrugskalk
3. Udfældningsbassiner

a. Dybe udfældningsbassiner uden vegeta
tion.

b. Lavvandede overrislingsanlæg med vege
tation.

4. Pakning med grovkornet jordbrugskalk 
omkring dræn.

Af andre mulige okkerbekæmpelsesmetoder 
kan nævnes:

5. Udlægning af kalkdepoter i vandløb
6. Anvendelse af røgkammerstøv, jordbrugs

kalk etc. til kalkfældning.
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Der bruges mange maskiner i okkerforsøgene. Her ved Hee.

7. Biokontakter (bakteriel iltning i roterende
tromle)

Ofte vil et okkerbekæmpelsesanlæg bestå af 
en kombination af to eller flere af ovennævnte 
metoder f.eks. dybdenedfræsning af jord
brugskalk, hvor drænvandet tillige ledes gen
nem et udfældningsbassin.

Indtil dato er der fra Miljøstyrelsen meddelt 
støtte til følgende okkerbekæmpelsesforan
staltninger: Dybdenedfræsning af kalk (3 loka
liteter), dybde nedpløjning af kalk (1 lokali
tet), bassiner med tilførsel af hydratkalk (2 
lokaliteter), bassin for bundfældning uden 
kalktilførsel (2 lokaliteter) og 1 anlæg med 
overrislingsbassiner. Halvdelen af disse pro
jekter er etableret i sommeren 1982, og de 
resterende vil blive etableret i efteråret 1982.

Anlæg ved Hee
Som et konkret eksempel på okkerbekæmpel
se kan nævnes anlægget ved Voldbjerg, Hee, 
Vestjylland.

Her drejer det sig om afvanding af et 35 ha 
stort engareal, hvorfra drænvandet pumpes til 
Heager å, der er en af amtet højt målsat 
recipient. Ved jordbundsundersøgelser er der 
konstateret et højt indhold af pyrit, hvilket 
ved dræning af arealet skønnes at kunne bevir
ke en så kraftig okkerbelastning af Heager å, 
at recipientkvalitetsmålsætningen ikke vil kun
ne opfyldes.

Okkerbekæmpelsen foretages dels ved på 
ca. 11 ha at nedfræse store kalkmængder (20- 
110 t/ha) til ca. 80 cm’s dybde, hvorved man 
håber at kunne fastlægge okkeren i jorden, og 
dels ved at behandle drænvandet fra dette 
samt fra en del af det øvrige areal med hydrat
kalk i mængder på op til 100 kg/døgn. Hydrat
kalken bevirker, at okkeren ud- og bundfælles 
i et udfældningsbassin, der placeres mellem 
pumpestationen og udløbet i Heager å.

Anlægsudgiften til okkerbekæmpelsen er 
budgetteret til 380.000 kr. og de maksimale 
årlige driftsudgifter 45.000 kr.

Udgifter til okkerbekæmpelse
I gennemsnit, baseret på 15 skitseprojekter til 
okkerbekæmpelse, koster dræning 14.600 kr. 
pr. ha, okkerbekæmpelsen 13.000 kr. pr. ha, 
og de årlige driftsudgifter 2.000 kr. pr. ha. 
Hertil kommer de udgifter, som amterne af
holder ved at føre driftskontrol.

Udgifterne til okkerbekæmpelse varierer 
meget afhængigt af anlægstype og arealets 
størrelse. Visse anlægstyper er meget dyre og 
især for små arealer kan udgifterne til okker
bekæmpelsen nå op på endog meget store 
beløb.

Litteratur
Stisen, S. (1981): Statstilskud til nedbringelse af 
okkergener i vandløb. Hedeselskabets Tidsskrift 
1981 nr. 4-5 pp 59-61.
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Hedeselskabets
trævender
Tyndingsteknik
Det er i Danmark almindelig praksis at foreta
ge en meget tæt plantning i alle skovkulturer. 
Herved opnås en hurtig dækning af arealet, 
konkurrerende vegetation kvæles, og der op
nås en god stammeform og finkvistede stam
mer.

Metoden har den ulempe, at der skal foreta
ges tidlige og kraftige tyndinger, hvilket bl.a. 
medfører store omkostninger og en betydelig 
risiko for at lave skader på blivende træer, der 
ofte er indfaldsvej for rådsvampe. Undersø
gelser i ældre bevoksninger viser ofte, at mere 
end halvdelen af træerne på et tidspunkt er 
blevet skadet. De efterfølgende rådangreb på
fører skovbruget store tab.

For at effektivisere tyndingsarbejdet er det 
almindeligt at foretage en vis grad af skema
tisk tynding, f.eks. hugst af hver 4. eller 5.

række. Imellem disse striber foretages selektiv 
tynding. Striberne benyttes særligt i hedeom
råderne som transportveje - stikspor.

I forbindelse med første, og måske også 
anden, tynding aflægges udelukkende cellulo
setræ, der afkortes i stykker på 3 m’s længde 
og derfor let kan håndteres i bevoksningen, 
men allerede når bevoksningens diameter i 
brysthøjde når ca. 13 cm, indledes aflægning 
af tømmer. Antallet af træer pr. ha er på det 
tidspunkt små 2000 stk.

Den helt dominerende afsætning fra danske 
nåletræssavværker er varer skåret efter købers 
specifikation. Det bevirker, at savværkerne 
har et klart ønske om at få tømmeret leveret i 
lange længder, så afkortningen kan tilpasses 
skiftende ordre. Specielt udslæbningen af dis
se lange stammer, der traditionelt udføres 
med en traktor monteret med spil, giver an
ledning til udslæbningsskader.

Hedeselskabets travender
Udslæbningsskademe opstår, fordi det er nød
vendigt at ændre stammernes slæberetning in
de i bevoksningen.
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Stammerne fældes i en vinkel på ca. 45° i 
forhold til stiksporene. Herefter trækkes de 
frem til sporet ved hjælp af spillet og drejes ud 
i traktorens kørselsretning. Netop ved denne 
drejning (ændring af transportretningen) sker 
de fleste skader. Hedeselskabet har derfor 
udviklet en let teleskopkran beregnet til mon
tering på en mindre traktor, der kan køre i 
bevoksningerne uden i sig selv at forvolde for 
store ødelæggelser. Kranen er indrettet, så 
den kan bruges til dels at trække stammerne 
frem til sporet, dels kan rejse dem op i lodret 
position. Stående lodret kan stammen drejes i 
den ønskede retning på langs ad sporet uden 
at forvolde skade. Efter vendingen placeres 
stammerne i en såkaldt klembanke - en tang 
på hjul - for transport til vejen.

Præstation og erfaring
Kranen har endnu kun kørt i forsøgsdrift en 
kort periode. Det kan dog umiddelbart kon
stateres, at egentlige slæbeskader næsten kan 
undgås, hvis kranen betjenes omhyggeligt. 
Det står endvidere klart, at udslæbningen går 
væsentligt hurtigere, hvilket bidrager til at 
holde tyndingsomkostningeme nede. Sidst,
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men ikke mindst, slipper traktorføreren for 
det tunge og besværlige arbejde med wire og 
kæder. Ebbe Leer

„Ny“ skovrider 
og souschef i 
skovbrugsafdelingen

Erik Albrechtsen, som har været konstitueret 
som skovrider og souschef siden foråret og i en 
lang tid, hvor afdelingen stod uden chef, har 
fungeret som den daglige leder, er blevet

udnævnt til skovrider og souschef pr. 1. sep
tember. Mange vil sikkert synes, det er en 
gammel nyhed efter den lange periode, hvor 
Erik Albrechtsen har været den, der har holdt 
sammen på mange ting og faktisk siddet i en 
dobbeltstilling - arbejdsmæssigt.

Erik Albrechtsen, der er født i 1947, blev 
forstkandidat i 1971. Efter nogle år ved FAO i 
Brasilien blev Erik Albrechtsen forstfuldmæg- 
tig i Statsskovbruget. I 1976 kom Erik Al
brechtsen til hovedkontoret i Viborg som 
fors tfuldmægtig.

Den indholdsfortegnelse og liste over 
repræsentantskabets medlemmer og be
styrelsen, tidsskriftet plejer at bringe i 
årets sidste nummer, vil blive bragt i 
næste nummer af pladsmæssige årsager.
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Bogen er smukt illustreret af Peter Svendsen.

Klausie plantage 
fylder 100 år

„Den Dæj’n æ sku tåwlæ - han trow’r dæ ka 
grow Træer!“ - Degnen var Jens Andersen 
Trøstrup, Torstd, der i 1966 begyndte at plan
te lidt for sig selv. Træerne groede imidlertid 
godt, og plantningsinteressen hos omegnens 
bønder blev vakt.

Den 15. november 1882 afholdtes der i 
Torsted skole konstituerende generalforsam
ling for aktieselskabet „Klausie Plantage44. De 
første 200 aktier å 25 kr. var tegnet og selska

bet dermed en realitet. Formålet var „på de til 
beplantning erhvervede ca. 390 tdr. land af 
Lystbæk og Klausie Sande i Thorsted sogn, 
Hvid herred, Ringkjøbing amt, at anlægge og 
vedligeholde en plantage efter en plantnings
plan, som er godkendt af Det danske Hedesel
skab og under dettes sagkyndige tilsyn44.

I anledning af Klausie plantages 100 års 
jubilæum har bestyrelsen ladet udgive et jubi
læumsskrift for, som der står i forordet, „at 
hædre initiativtagerne og de mænd, der lagde 
deres arbejde i at forskønne og nyttiggøre de 
før så dystre landskaber i Torsted sogn44. 
Forfatteren er den stærkt egnsinteresserede 
læge Peder Svendsen i Tim.

„Hvorhen man vender sig, møder Øiet næ
sten overalt nøgne Sandbanker. Imellem
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Vind, Ulvborg og Torsted er den såkaldte 
Kronhede, en uoverskuelig Strækning af Hede 
og Sandflugt41. Beskrivelsen gælder Ulfborg 
herred i begyndelsen af 1800-tallet, og at der 
ikke overdrives fremgår af følgende: „Engang 
i begyndelsen af 1800-tallet forlod en gammel 
farende svend kroen i Tim for at begive sig til 
Holstebro ad den nærmeste vej, den tværs 
over heden, formodentlig over Torsted Sande 
og Kronhede og videre over Stråsø. To år 
senere fandt man resterne af ham liggende i 
lyngen tæt op til en vejstump ikke langt fra 
Vind. Hans værktøjskasse stod urørt ved hans 
side, og i hans lomme lå 12 rigsdaler. I de to år 
havde intet menneske været på de kanter44.

Kontrasten til i dag er slående, og „Klausie 
Plantnings Aktieselskab44 har sin del af æren 
for nutidens skovrige landskab. Jubilæumsbo
gen (at kalde den et skrift forekommer for 
beskedent) fortæller historien om plantagen 
og de mænd, der formede den.

Plantagen voksede hurtigt - opad strakte 
bjergfyrren og udad tilkøbtes nye arealer. I 
dag er plantagens areal ca. 975 tdr. land!

Siden 1977 har Hedeselskabet forestået drif-
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ten af plantagen gennem skovfoged H. Huit- 
feld Jensen, Holstebro plantagedistrikt, der i 
bogens sidste afsnit kort beskriver tiden, der 
gik, og forventningerne til fremtiden.

Bogen er trykt i 500 eksemplarer og kan 
købes formedelst 50 kr. hos aktieselskabets 
kasserer, købmand Martin Lauridsen, Tor- 
stedvej 57, 6980 Tim. God fornøjelse!

P. H.

Dødsfald
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Forstander Axel Krøjgård døde den 30. sep
tember i en alder af 79 år. I mere end 45 år var 
Krøjgård ansat i Hedeselskabet. Gennem de 
mange år var han navnlig beskæftiget med 
jordbundskortlægning, tørveindustri og for
søgsvirksomhed .

På moseområdet var han selskabets ekspert 
og varetog under og efter den sidste krig 
meget store opgaver med bl.a. kontrol af 
tørvekvaliteter.

Inden for dette fagområde foretog han stu
dierejser til mange lande og redegjorde for 
sine iagttagelser i en lang serie velskrevne 
artikler i tidsskriftet.

Gennem sit udadvendte arbejde kom Krøj
gård i kontakt med mange mennesker og var 
overalt vellidt og respekteret.

Med Krøjgårds bortgang er et langt kapitel 
om Hedeselskabets arbejde med undersøgel
ser af moser og udnyttelse af tørv afsluttet.



Blicher-tema 
endnu engang
Blicher-året har bragt mange forskellige, 
spændende aktiviteter med sig. Senest efter 
selve 200 års fødselsdagen 11. oktober to 
bøger, som vi kort vil omtale her.

En førsteudgave, der kommer mere end 100 
år efter en kendt og elsket forfatters død, vil 
naturligt påkalde sig interesse. Blichermuseets 
udgivelse af den hidtil ukendte novelle „Tvil- 
lingeme“ er da også en begivenhed, der er 
værd at nævne, om end novellens egenværdi 
måske er mere tvivlsom.

Novellen er fundet hos efterkommere af 
rektor i Viborg F. C. Olsen, som i sin (før han 
kom til Viborg) var formand for Selskabet for 
Trykkefrihedens rette Brug. Dette selskab ud
gav bl.a. fire „Dansk Folkekalender“, som 
var både populære og lødige.

Blicher havde - på C. F. Olsens opfordring 
- sendt forskellige ting hertil. „Tvillingerne44 
var en „ny genre44 (med Blichers ord), en 
tekst, som er beregnet på at blive ledsaget af 
illustrationer. Novellen er tydeligt skrevet som 
ledsagetekst til nogle - endnu?! - aldrig tegne
de illustrationer. Tonen og emnet (et sæt 
tvillinger belyst i „billeder44 eller stadier - fra 
deres liv) er Blicher’sk. Men novellen virker 
fragmentarisk, lidt sensationel (de smukke 
tvillingers triste løbebane som hhv. elsker/ 
elskerinde) og uden den Blicher’ske medle
ven.

Foruden den „nye44 novelle og nogle breve 
og digte bringer den lille bog en artikel om F. 
C. Olsen og Selskabet for Trykkefrihedens

Kongens Hus Hotel i Ragn Jensens streg.
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St. St. Blicher tegnet af J. Vilhelm Gertner 
1845.

rette Brug og historien om Blichermuseet på 
Hemingsholms håndskrifter.

Jylland - både før og nu
„Blichers Jylland44 - som er lavet i et tæt 
samarbejde mellem Silvanus (Knud Bavn- 
gaard) og Leif Ragn Jensen er en moderne 
minderune for St. St. Blicher og hans verden.

Blicher var stærkt påvirket af sine omgivel
ser og deres historie, vel først og fremmest 
Thorning, men også Spentrup, hvor han var 
præst i sine sidste år.

I den kønne bog foretager vi med forfatte
ren og tegneren en rejse gennem de dele af 
Danmark, Blicher lod sig inspirere af. Silvanus 
formår at få os til at opleve Blichers Jylland 
med de øde hedestrækninger og den barske 
natur, samtidig med at vi ser et moderne land 
omkring os, ligesom Leif Ragn Jensens tegnin
ger på en gang er fra vor tid og alligevel 
fremkalder en atmosfære af Blichers tid.

Silvanus fortæller os også en del af de 
historier og myter, som inspirerede Blicher.

En køn lille bog, som samtidig giver læseren 
lyst til at vende sig mod Blicher selv og hans 
værker.

„Tvillingerne og andre skrifter af Steen Steensen 
Blicher44 udgivet af Blichermuseet på Hemings- 
holm.

Silvanus og Leif Ragn Jensen: „Blichers Jylland44, 
Høst & Søns Forlag, kr. 88,-.
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sikkerhedsudstyr
Edsbyns Industri Aktiebolag, Sverige ligger i en egn hvor skovbrug gennem 
generationer har været det førende erhverv. Det har derfor været helt naturligt 
for EIA at fremstille værktøj for skovbruget. EIA anses derfor idag for at være 
Europas førende producent af skovbrugsværktøj.

©

ir
&

s*t:

m

1

( T )

4^
( D  |

L
t@r"

® .  ;

p 8 ^

1. Fældejern med vendekrog og plasthåndtag.
2. Kridtholder med clips til lomme eller bælte,
3. Klup 30 og 46 cm. 4. Kombihjelm med høreværn, 
øjenværn og nakkebeskytter. 5. Motorsavkile i let
metal og nylon. 6. Selvoprullende målebånd 15 og 
25 m. 7. Rullesaks med håndbeskytter og plast
håndtag. 8. Rydningsøkse med udskiftelig klinge.
Dette er kun et lille udsnit af ElA's skovværktøjspro
gram. Spørg efter ElA's katalog hos din sædvanlige 
leverandør.

H.P. Vangskov ApS
Hammershusgade 9 • 2100 København 0 • Telefon 01-18 3811



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

NÅLETRÆ KØBES
Nyskovet sundt néletræ købes

PALS G AARD SAVVÆRK A/s
7362 Hampen 

Tlf. (05) 77 51 55

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

union
Betonvarefabrik A/S . Vojens

(04) 54 13 30
GT-M og GT-F rør 

Fliser 
Kantsten

Fundamentblokke 
Brøndsten 

Delta systembrønde 
Landbrugsrør m/fals
SØNDERJYLLANDS 
CENTRALE FABRIK

Dir K. Kjærulf orlv. (04) 85 12 44

S
m

HEDETRÆ■

Spørg din nabo, 
om han vil 

være medlem af 
Hedeselskabet

KAPITALPENSION
i Handelsbanken

...en betryggende tanke'

HANDELSBANKEN
altid med i billedet



SKCV3PIL
Si \ m 4*tø

Høj kvalitet til
yderst fornuftige priser...
et stærkt program fra Fransgård
Internationalt anerkendt 
- maskiner til ethvert behov!
SKOVSPIL V-3000, excl. kraftoverførings
aksel, Incl. 50 m 8 mm stålwire og endekrog............... 5.760,-
SKOVSPIL V-5000, excl. kraftoverførings
aksel, Incl. 50 m 10 mm stålwire og endekrog............. 8.340,-
SKOVSPIL TW-3000, excl. kraftoverførings
aksel, Incl. 2 x 50 m 10 mm stålwire og endekrog ...12.600,-
TILBEHØR TIL SKOVSPIL
Kraftoverferlngaaksel \J V-3000 ...................................................................  495,
Kraftoverferlngaaksel \) V-5000 og TW-3000 ................................................ 690,
50 m 8 mm stålwire.......................................................................................... 275,-
80 m 8 mm stålwire........................................ .................................................  440,-

50 m 9 mm 9tålwire......................
80 m 9 mm stålwire......................
50 m 10 mm 9tålwlre....................
80 m 10 mm 9tålwlre....................
1 9tk endekrog V V-3000 .............
1 stk. endekrog t/ V-5000 ............
1 stk. wlrelås ................................
1 stk. skovkæde å 2,- m V V-3000 
1 stk skovkæde å 2,- m V V-5000 
1 stk. glider V wire.........................

425

- ET GODT VALG
I MASKINER

lLHEZIL
MASKINFABRIK Fredbjerg,9640 Farsø 

Tlf.08-632122

De kan regne 
med os

ANDELSBANKEN

Tegn
et
abonnement
på
Hedeselskabets
Tidsskrift



.PINDSTRUP
haveprogram

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

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

ffdw., Æf
alfélNiffivj 1 'Bnbrass

£1sss*ri

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

Galten 
Teglværk

Silkeborgvej 109.8464 Galten. Telefon 06-94 30 29

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

Ved brug af teglrør opnår De et effektivt 
og langtidsvirkende drænsystem

Grønnemose 
5560 Årup 
Telf. (09) 4319 43

FYNS il
Il TEGL

Flagstænger

I

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

EDESELSKABET
7330 BRANDE 

TLF. (07) 181088



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

Vi dræner med laserstyrede kædegravemaskiner over hele landet

S

B\
<v v^'/c-// /at,u ^ - / c— ~ .----------

Hedeselskabets
dræntekniske Maskinvirksomhed
v/ M. Stokholm Sørensen 

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

Scleroseforeningen
Når du alligevel 

skal købe frimærker

Scleroseforeningen
MosedalveJ 15 2500 V&Jby Giro 300 0427 

Protektor. Hendes Majestæt Dronningen



SPAREKASSEN
•dmpmbkm/eeerf srls

St HJøllunds Savværk 
og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

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

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

Tvilum Skovgaard, 8882 Fårvang, (06) 8715 00 

Afdelinger:
Tvilum, Brøndlundgård, Studsgård.

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

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

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

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

MARKVANDiNg
DANREGN

SPECIALFIRMA • FORLANG TILBUD
BRANDE- TLF. 0718 0755’

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

Automatisk titrerudstyr i vandanalyselaboratoriet

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

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

Godkendt af MILJØMINISTERIET som miljølabo

ratorium for Viborg amt.



wavin -danske rørtil danske landmænd.

wavin dræning 
belaster

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

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

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

JOHN ROLSKOV’s 
PLANTESKOLE I/S

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

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

Prisliste tilsendes efter ønske.

Skovplantekulturerne
står under Herkomstkontrollen med
skovfrø og -planter.

P E T E R S E N  &  

P E D E R S E N

Viborg

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

VARDE 
B A N K

-  kun et  smut fra  Dem

UNIMAX
afvandingspumpe

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



Postbesørget avis

Hedeselskabets
Handelskontor
varetager følgende opgaver:

Handel med:
Råtræ
Juletræer og pyntegrønt
Sikkerhedsbeklædning og 
værktøj til skovarbejde
Kemikalier

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

DET DANSKE HEDESELSKAB
Handelskontoret
P.O.Box 110 
8800 Viborg 
Telefon (06) 62 61 11




