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TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS ÅRSBERETNING 1923.
Utdrag av selskapets årsberetning.
0

blev holdt 18. mars i Trondhjem og fremlagdes da årsA RSMØTE
beretning, hvorav fremgår at avviklingen av selskapets mangeårige
virksomhet ~ bidrag til opdyrkning _ av myr - har også dette år gått
raskt fra hånden og de tildelte bidrag utbetalt efterhvert som de opdyrkede arealer er blitt godkjente av fylkesagronomer eller jordstyrer.
Der er i årets løp utbetalt av de ordinære midler - 2/s statsbidrag og 1/3 fylkesbidrag - kr. 4 192150. Ved hjelp av disse bidrag
er der dyrket op et myrareal på 55,8 dekar.
Ennvidere er der utbetalt av statsmidler alene kr. 15 123 hvorav
kr. 7 133 tir Sør-Trøndelag og kr. 7 990 til Nord-Trøndelag. Det i
årets løp opdyrkede myrareal utgjør 2 5 3 9 dekar.
I løpet av næste år vil selskapets mangeårige virksomhet forsåvidt
angår bidrag til gjødsling av myr ophøre. Såfremt alle bidrag blir
utbetalt vil selskapet ved utgangen av 1924 disponere en kapital til
dette øiemed på 2 2 5 o kroner. Som dyrknings bidrag har selskapet i de
15 år det har arbeidet med dette utbetalt kr. 46 633,2 I.
Som bidrag til opdyrkning av myr har selskapet anvendt ialt ca.
kr. 35 400100 som er fordelt mellem 240 småbrukere og gårdbrukere.
Herved er opdyrket ialt ca. 2 200 dekar myr og vannsyk mark.
Enn videre blev selskapet satt istand til i 192 1 ved imøtekom menhet fra landbruksdepartementets side å yde et bidrag utelukkende av
statsmidler på kr. 5 8 o I o,oo til r 6 7 ansøkere fra Nord- ·og SørTrøndelag.
Herved får man ialt lagt ca. r 125 dekar myr under plogen.
Størsteparten av disse arealer er nu opdyrket. Resten blir ferdig i løpet
av 1924.
Hvis man ikke hadde hatt anledning til å gi den støtte og oprnuntring, som ligger i -det anvendte beløp til bidrag er det vel sandsynlig,
at store dele av de nu opdyrkede arealer, som gir sin sikre årlige avling,
fremdeles hadde ligget der udyrket og til liten eller ingen nytte.
Selskapet har i beretningsåret ikke hatt andre inntekter enn medlemskontingenten kr. 8 2 5 ,oo og bidrag fra Værdalens sparebank kr.
5-0,00 samt renter av bankinnskudd med ialt kr. 693,39.
Man var ennvidere bevilget kr. 2 5 00,00 i statsbidrag under forutsetning av at Trøndelagens to fylker bevilget ialt kr. r 2 5 o i distriktsbidrag d. v. s. ¼ av statsbidraget.
Imidlertid fant hverken Nord- eller Sør-Trøndelag fylker å kunne
yde selskapet denne støtte, hvorfor det bevilgede statsbidrag blir inndratt. Dette synes å tyde på liten interesse fra distriktets side og det
blir derfor umulig for selskapet å fremme de opgaver som det nu har
satt på sitt program, efterat det har måttet ophøre med å støtte arbeider for myrenes opdyrkning. Det · var· selskapets hensikt å ta op følgende opgaver: Myrers undersøkelse, bonitering og kartlegning, gjøds- ·

TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS ÅRSBERETNING 1923.

lingsforsøk på myr, og støtte av arbeider vedrørende grøftning og kultivering av myr og sumpig mark.
I de to foregående terminer 1922/i921 og 1923/1924 har set-.
skapet fått tilsagn om statsbidrag til disse foretagender med ialt kr. 7 5 o o,
men bidragene har hittil ikke kommet til anvendelse, da man har manglet den nødvendige støtte av distriktsbidrag.
Man har derfor heller ikke kunnet sette nogen av disse opgaver
ut i livet tiltross for at selskapets styre er av den mening at disse
arbeider i fremtiden vil kunne få adskillig betydning.
Spesielt må det vel være av interesse for de to fylker å kunne få
kjennskap til, hvilke myrarealer man råder over og hvad disse strekninger måtte egne sig til, det være sig til nydyrkning, torvstrø- eller
til brenntorvdrift .
Dette får man først gjennem en detaljert og systematisk undersøkelse, som vil kreve arbeide av kyndige folk gjennem en rekke av år.
Det må derfor i. høi grad beklages, at fylkene ikke makter å tre
støttende til her og man får håpe, at den økonomiske situasjon snart
må bedre sig såvidt, at selskapet får de nødvendige bidrag til å opta
disse opgaver på programmet, uttales i beretningen.
På årsmøtet blev også fremlagt årsregnskap, som godkjentes. Som
formann gjennvalgtes . landbrukskerniker Dr. Solberg. nestformann landbruksingeniør Arentz, og som øvrige medlemmer av styret gårdbrukerne
.Fjølstad og Waage.
Spørsmålet om selskapets avvikling blev utsatt til næste årsmøte.

EN HOGMOSSES UTVECKLINGSHISTORIA.
Svenska Mosskulturforeningens veggplanche.
Anmeldt av statsgeolog dr. G. Holmsen.

MOSSKULTURFORENINGEN har utgitt en stor, vakkert
S·VENSKA
utarbeidet veggplanche som skal tjene til å anskueliggjøre en myrs
bygning. Ved en rekke snitt fremstilles en myrs vekst frem gjennern
tiden, således som den kan rekonstrueres efter lagfølgen. Som eksempel
er valgt Faredsmossen i Vastergotland.
Da en sådan veggplanche må påregne opmerksomhet utenfor
Sveriges grenser, har dette tidsskrifts redaksjon opfordret undertegnede
til å uttale sig om den.
Myrenes lagdeling kan være temmelig forskjellig, både med hensyn
til lagenes oprinnelse og til deres tykkelse. Vi har også hertillands
myrer med den lagfølge planeben fremstiller, om det end ikke nettop
er mosemyrene som pleier vise den. Et billede av våre almindelige
mosemyrer således som de forekommer med ett mektig lag hvitmosetorv over et tynt bunnlag gressmyrtorv eller skogmyrtorv like på fastmarken, vilde være litet egnet til demonstrasjon av at der er forskjell
på torv. Da fremstiller messkulturforeningens planche langt bedre utviklingens mangfoldighet.

