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HVILKE MYRER LØNNER DET SIG AT DYRKE?
vel formuldnede og helst grunde myrer og myrlændte strækdet kunne lønne sig at dyrke, naar de ligger saadan til,
at det er rnuligt at faa dem fuldstændig afgrøftede og de desuden ikke
ligger saa langt borte fra kornmunikationsmidler, at jordforbedringsmidler, kalk og gjødningsemner kommer til at bære for store fragtomkostninger. Ogsaa mindre vel forrnuldnede myrer kan under ellers
gunstige forhold lade sig opdyrke med fordel, naar jordforbedringsmidler - sand og lere - fintles i nærheden og gjødningsemner er
billige. De typiske hvidrnosemyrer (høirnoserne) kan det derimod kun
undtagelsesvis være tale om at dyrke, idet de kræver en særskilt be·
handling og betinger større udgifter end andre myrer. For dissse sidsteer det end mere nødvendigt at lade foretage grundige undersøgelser og
videnskabelige forsøg, forinden man gaar i gang med opdyrkningen.
LLE

A ninger vil

HVAD BØR DER GJØRES FOR AT FREMME
MYRDYRKNINGEN I VORT LAND?

D

ER bør arbeides for at søge oprettet en videnskabelig udstyret

forsøgsstation i fuld forvisning om, at først naar vi faar en
saadan staar vi paa høide ;ned tidens krav) og vore dertil skikkede
myrer - store som smaa - vil kunne dyrkes paa en rationel maade.
I saa henseende kan henvises til hvad der allerede er skeet i
andre lande.
Det er vistnok saa, at andre landes erfaringer og resultater staar
til vor disposition.
Alle de øvrige myrselskaber rundt om i Europa,
med hvilke det norske rnyrselskab allerede har indledet forbindelse paa
basis af samarbeide for de fælles tekniske interessers fremskridt, sender
os med den største beredvillighed alle de oplysninger, vi ønsker. Men
vore myrers beskaffenhed og vore klimatiske forhold i det hele taget
er saadanne, at vi ikke uden videre kan afpasse udlandets. erfaringer.
Vi maa selv foretage selvstændige videnskabelige forsøg, idet vi samtidig
nyttiggjør os lærdomme andenstedsfra. Netop fordi vi har udlandets
erfaringer at bygge paa, vil dette arbeide blive saa meget desto lettere.
Det er ikke nødvendigt at gjennemføre et saadant foretagende i hele
dets udstrækning med en gang, man kan gaa skridtvis fremad, begynde
saa smaat, og holde adgangen til ndvidelse aaben, eftersom behovet
kræver og midlerne tillader dette.
En videnskabelig udstyret forsøgsstation for myrdyrkning
er saaledes - et langt fremtidsmaal !

