LITERATUR
I 90.3-04 indeholder
blandt andet stipendieberetninger fra amtsagronom K. Monrad
og torvingeniør J. C. Tlzau!ow om deres med offentlig stipendium
foretagne reise til myrkultur- og torvindustriudstillingen i Berlin
februar r 904.
U ddrag af disse indberetninger vil efterhaanden blive i ndtaget
» meddelelserne «.

NDBERETNING OM DET NORSKE SKOGVÆSEN

I

r r. hefte indeholder blandt andet en
notis med illustration om skogplantning paa myr, der i Nordre
Trondhjems amt har lykkes udmærket, naar der tilføres jordforbedringsmiddel, d. v. s. sand i plantehullet.

T

IDSSKRTFT FOR SKOGBRUG,

'l'ATENS TORFlNGENT{)R: Statens tor rberedntnqsforsok år

S vid

1904

Koskivara. 7 4 sider 8vo med karter og tabeller.
Heri redegjøres meget grundig for de forsøg med tilvirkning af
hrændtorv, som den svenske stat har' ladet foretage i N orrland, nordenfor polarcirkelen. Der er anvendt en torvmaskino Anrep II.
Torf'kolninqsforsok i mila vid Koski16 sider 8vo.
Forfatteren udtaler, at torvforkulning i miler ikke er saa fordelagtig som forkulning i retorter, men kan tinde anvendelse i det srnaa,
for at skaffe kul til srnedjer, kobberslagere o. 1., derimod neppe til
metallurgiske øierned i større skala.
TATENS TORFlNCENTUR:

S vara.

12 Aars Høimosekultur paa Mosestationen
Pontoppidan. 32 sider 8vo med talrige illustrationer.
Forfatteren, der er leder af det danske hedeselskabs rnyrdyrkningsarbeide, har heri givet et vægtigt bidrag til spørgsmaalet om o pdyrkning af mosemyrer og konkluderer med, at forsaavidt man har
brug for græsgange, hvortil mosemyrene fortrinsvis egner sig, anser han
spørgsrnaalet om en økonomisk, fordelagtig og praktisk let gjennernførlig opdyrkmng af mosemyrer for løst.

T

IL CAUDI WEST:

der Konigl. Bayrischen Moorkulturanstalt.
Die r Einrichtung
6 sider 8vo med talrige illustrationer og plancher.
1

Heri redegjøres for denne myr kulturanstalts arbeide, der ogsaa
om tatter anvendelse af straffanger til opdyrlming of myrer.

Til medlemmerne !
A ARSPENGE for 1905
.t"\. aar opkræves nu ved

og gjenstaaende res tan eer fra foregaaende
postopkrav og regningsbud i henhold til

lovenes § 4.

MEDDELELSERNE er dennegang noget forsinket, grundet forskjellige omstændigheder. Næste nr. kommer i decernber og vil blandt
andet indeholde resultatet af prøverne med torvstrørivere.

MYRSELSKABETS kontor er i Parkveien
telefon nr. 27 53.

r 5ITI,

Kristiania og har

MEDLEMMER, der ønsker myrer undersøgt eller veiledning
vedrørende industriel udnyttelse, anmodes om snarest at indsende
andragende herom.

MEDLEMMER, der forandrer adresse, bedes godhedsfuldt meddele dette til sekretæren, forat selskabets skrifter snarest og sikrest
kan komme medlemrnerne ihænde.

MEDLEMMERNE anmodes om at søge tegnet nye medlemmer
af selskabet !

Alle artikler, der ikke er anderledes mærkede, er forfattede af
redaktøren.

Ved aftryk og oversættelse
om kildeangivelse.

af artikler

dette blad anmodes

