HVORLEDES SKAL JEG PAA BE.OSTE MAATE. UTNYTTE MIN MYR.
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Jeg vil derfor paa det bestemteste fraraade større brændtorvanlæg
paa en myr, hvis kvalitet ikke er helt tilfredsstillende.; og passer den
heller ikke for torvstrøfabrikation, saa la den heller ligge end at - kaste
ut penger paa tvilsomme anlæg.
Er tørlægningsforholdene gode, og
der findes let adgang til rikelige_ sandmængder, kan en saadan .myr i
mange tilfælde fordelagtig opdyrkes.
Jeg blev engang anmodet om at undersøke en myr av ca. 2 5
hektars størrelse, hvor de to eiere tænkte at anlægge en liten brændtorvfabrik.
Over saagodtsom hele myren var der øverst et 2 5-30 cm.
mægtig hvitmoselag, og derunder ~ usædvanlig skarpt adskilt -- fra
1 rn. til 11/2 m. ganske fet og vel formuldnet torv,
men saa sterkt
sandblandet, at man ved at bite i en prøve kjendte sandkorn rnellem
tænderne. En analyse utviste ogsaa en askegehalt av - om jeg ikke
husker feil - 24 °/o.
Brændtorvplanene blev helt opgit.
Myren blev systematisk tørlagt, det øverste moselag blev paa teig efter teig stukket til husbehovs
strø, og eftersom mosen kom bort, er stykke for stykke sandkjørt og
dyrket; og eierne er meget vel tilfredse med resultatet.
Undersøk myren nøie ! og er der tvil om kvaliteten, saa kast
ingen penger ut til anlæg før en fuldt kyndig torvmand er raadspurt.

NY MYRASSISTENT
ET

MYRSELSKAPS STYRE har ansat landbrukskandidat
Bekkevahr som assistent ved forsøkss_tationen paa Mæres-

NORSKE

D Hans
myren.

DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1916
ARSMØTET' avholdes

A Haandverks

torsdag den 13. april kl. 7 em. i Kristiania
og Industriforenings festsal, Rosenkrantzgt. 7 Ill.

. Dagsorden:
Referat av aarsberetning og aarsregnskap for 1.91 5 samt driftsplan
og budget for 19 1 6.
Valg av repræsentanter for de direkte medlemmer. Fortegnelse
over· uttrædende og gjenstaaende repræsentanter er indtat i -» Meddelelse«
nr. 6 f. a. hvortil henvises.
Kl. 7 3 / 4 av h~lde·s sammesteds fællesmete med P. F nationaløkonomiske gruppe med foredrag av torvingeniør :J. G. · Thaulow om:

,, Vor brændselpolicik".
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DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1916,

Til møtet vil, bli utsendt indbydelse til medlemmer av Storting og
regjering, statens provianteringskommission, repræsentanter for vort lands
næringsorganisaticiner og andre der interesserer sig. for saken.
I forbindelse med aarsmøtet avholdes ogsaa repræsentantmøte hvortil repræsentantene faar særskilt indkaldelse.

NYE MEDLEMMER
Livsvarige:
Poulsson, E. W., Kemi-ingeniør, Trondhjem

Aarsbetalende:
Abrahamsen, Hans, Tønsberg
Braadlie, 0. Ing. kem., Trondhjem
Breckan, Frithjof, Bottenhavn, Senjen
Buvarp, Odin, fabrikeier, Namsos
Drammens Jernstøperi og Mek. Verksted, Drammen
Dæhli, J., Brøttum
Edvartsen Lærer, Finsnes · p. o.
Engelaug, Halvor, Hørsand
Faye-Hansen, Sverre, ing. Borrregaard, Sarpsborg
Gundersen, Agronom, Aspelund
Haanshus, lensmand, Vinstra
Haus, Olav, Haus i Nordfjord
Kleven, Anton, Aasen
Kraglien, Bjørn, Larvik
Kummeneje, J. H., Talvik
Kværner, Johan, gaardbruker, Ski.
Lillestrøm Torvstrøfabrik, Lillestrøm
Lom bness, Peter, 'Ytre Sen dalen
Mathisen, Henrik, Disponent, Sellbak pr. Fredriksstad
Meling, Jonas, Stavanger
Nordstad, Jens, Nordstad pr. Hamar
Ruud, Ole, gaardbruker, Roverud st.
Skaarnes, Chr., avdelingsingeniør, Drammen
Skinderviken, J. A., Eina
Smaabrukerlærerskolen, Hvalstad
Stephansen, A. S., Espeland.
Stranden Gaardsbruk, Stranden pr. Svolvær
Tangen, Olaus, gaardbruker, Misund p. o. Akerø.
Telstad, I, Søndregt. 1, Trondhjern
Trolla Bruk, pr. Trondhjem
Tromsø amts Landbruksskole, Gibostad

