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Jeg maatte tænke paa, hvorledes vore myrer ofte blir behandlet
eller slet ikke behandlet, da jeg saa denne planmæssige kultur. Vistnok
kan man ogsaa her hjemme se lignende drift anvendt; men i forhold
til vore myrarealer er disse tilfælder meget faa.
Myrernes specielle dyrkning skal jeg ikke her komme ind paa,
1igesom de andre og bedre arter af myr maa gaaes forbi.
Jeg vil til slutning faa lov til at bemerke, at jeg reiste til ud1andet med den tro, og som jeg ved jeg delte med mange andre, at
selv i Tyskland kunde de egentlige hvidmosemyrers dyrknz'ng ikke være

lønsom.
Den tro havde jeg, som mange andre, faaet paa forskjellig. vis,
-0g det vil maaske gaa flere end mig paa den maade, at man spørger
sig. selv, om det er sandt, at mange af disse blomstrende landskaber
i Nord-Tyskland, og tildels i andre lande, hviler paa hvidmose ; thi det
er en kjendsgjerning, der ikke kan bestrides, at i disse landskaber ligger ikke kun en eller to gaarde paa hvidmosen; men jordbunden i
store, blomstrende bygder bestaar hovedsagelig af hvidmosemyr,
Jeg siger dette, da man ofte hos os fra fremskudt hold hører
brugt den tale, at man selv i udlandet dyrker hvidmosemyren kim af
1ibhaberi og ser ikke paa lønsomheden. Det er ikke tilfældet. Jeg
skal ikke her komme med udenlandske tal, da disse har mindre interesse for os, men kun bemerke, at mosemyrernes dyrkning og anven'delse i forskjellige retninger er den eneste erhvervskilde og eksistensfaktor for. tusender af mennesker i disse lande.
.
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Om vi kan gjøre noget lignende her, vil jeg slet ikke paastaa;
men jeg kan heller ikke benegte det; thi forholdene · her hjemme . er
meget forskjellige i flere retninger' sammenlignet med sydligere lande,
:Og for nærværende er vel heller ikke hvidmosernes kultur den, der
·kræver vor specielle opmerksomhed, da tusender af maal af langt bedre
myrarter og fastmark kan opdyrkes, hvorom vi ved, at opdyrkningen
vil lønne sig, naar den blir udført paa rigtig maade.
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ORENINGEN disponerer over 4 stærke ploge, som interesserede mænd

har foræret, og som udlaanes til nydyrkere, der i den første tid
kan have vanskeligt for at skaffe sig alle nødvendige gaardsredskaber.
En af disse ploge er for tiden paa udlaan i Nordre Bergenhus amt, de
tre øvrige i Søndre Bergenhus amt.
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