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til, at man kan begynne å betale avdrag på lånene av Torvlånefondet
fra årene 1918 og 1919.
5. Administrasjon, assuranse m. m. Forminsket med kr. 500,00.
6. Andre og «iorutsete utgifter. Forminsket med kr. 500,00.
De samlede utgifter er forminsket· med kr. 8000,00, 'vesentlig som
fØlge av at forsøksdrift for fremstilling av billig brenntorv inntil videre
er innstillet. Der er påregnet et driftsoverskudd på kr. 1000,00, men det
er. uvisst om dette vil holde stikk. Alle faste utgifter som renter av torvlån, avgifter, avbetaling på .gjeld, administrasjon, assuranse m. m. blir
helt belastet torvstrødriften, så lenge brenntorvdriften er innstillet.

I.

2.

Inntekter:
Salg av torv er forminsket med kr. 9000,00, hovedsakelig fordi brenntorvdriften er .innstillet, men dels også på grunn av, at salgsprisen
for torvstrø er fallende.
Distriktsbidrag. Uforandret.

REPRESENTANTMØTE

MØTE

i ,Det Norske Myrselskaps Representantskap holdtes i Oslo
Håndverks- og Industriforenings lokale onsdag 27. oktober kl. IO fm.
Der var fremmøtt 8 representanter og styremedlemmer. Møtet lededes av
formannen, professor Jon Lende Njaa, som f ørst refererte en hilsen fra
en av myrselskapets stiftere og medlem av representantskapet, skogeier
J. Kleist Gedde.
Budgett for 1927, hvortil henvises i det foranstående, blev oplest av
sekretæren. I tilslutning hertil henviste formannen til, at myrselskapet i
de senere år har vært nødt til å fØ•re en vikende politikk og på grunn av
knappe statsbevilgninger i stor utstrekning innskrenke, delvis helt nedlegge enkelte dele av virksomheten. Dette har ikke vært heldig. Særlig
vilde formannen henvise til forsøkene med overflatedyrkning og beitekultur, som myrselskapet begynte med .i året 1912. Disse forsøk har visstnok senere vært fortsatt, og på Iorsøksstasjonen på Mæresrnyren fins nu
vårt lands største· Iorsøksarealer i beitekultur, men dessverre har man i
de senere år ikke hatt midler til, at denne forsøksvirksomhet kan gjØre
sig mer gjeldende. Forsøksleder Glærwm vilde henlede opmerksornheten
på, at der til overflatebearbeidelse savnes et brukbart redskap, som særlig
egner sig for forholdene her i landet. Han vilde derfor henstille til styret
å om mulig opføre et beløp, f.eks. kr. 1000,00, til å fremme konstruksjonen
av et sådant redskap. Formannen svarte, at styret skulde ha sin opmerksomhet henvendt herpå. I ordskiftet forøvrig deltok også statsminister
Gunnar Knudsen, fhv. landbruksdirektør G. Tandberg og rittmester Ebbe
Astrup.
Styrets forslag til budgett for 1927 blev derefter enstemmig godkjent
av representantskapet.

