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JORDØDELEGGELSEN.

-

ARSMØTET.

148 km. bilveg, tilsaman 226 km. Ein del stuttare er det til Odda i
Hardanger . For omlag 15 år sidan vart betalt i bilfrakt 18 øre pr. kg.
frå Ose ved Byglandsfjorden til Berdal bru, som var endepunktet for
vegen . Det er sannsynlegvis rimelegare no, men likevel vil kunstgj Ødsla verta for dyr til at det kann ventast at denne kjem noko i
bruk utan det vert gjeve stort frakttilskot. Med frakttilskot slik at
gjødsla vil falla so billeg at folk ser seg råd til å nytta denne, vil
dyrking av desse myrvidder verta av stort verd for denne fjellbyg:da.

Jordadeleggelsen ved torvtaking i kystbygdene.
Som tidligere meddelt her i tidsskriftet opnevnte Landbruksdepartementet sommeren 1936 en fåtallig komite med opdrag å utarbeide og fremlegge planer og for slag for å få stanset eller begrenset jordØdeleggelsen ved torvtaking i våre kystbygder. Komiteen hvis
offisielle navn er «Komiteen for myr- og jordvern i kystbygdene»,
har hittil avgitt følgende 3 innstillinger:
1. Innstilling om utvidet skogplanting i kystbygd-ene i Hordaland fylke.
2. Utredning om jordøceleggelse og brenselsforbruk m. v. i Hordaland fylkes kystbygder og herunder elektr isitetens bidrag til løsning av brenselsspørsmålet.
3. Innstilling om ordningen av brenntorvdriften i Finnmark
fylke.
Arbeidet fortsetter nu vesentlig i sør-Trøndelag og Nordland
fylker, hvor det bl. a. må foretas omfattende undersøkelser i marken
f Ør endelige innstillinger kan avgis.

Det norske myrselskaps årsmøte 1938.
Myrselskapets årsmøte vil i år bli holdt tirsdag den 1. mars
i Sangerhalleh, Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. Samme
dag holdes også møte i selskapets representantskap.
Programmet for møtene blir:
Kl. 16 (4). Representantmøte (særmøte).
Kl. 16½ (4½). Årsmøte med foredrag av:
G od se i er C a r 1 L Ø v e n s k i o 1 d: Myrselskapets virksomhet
i 1937.
For s Øks 1 eder 0. G 1 ær u m: Dyrkmgsforsøk i Vang almenning i 550-600 m. h. o. h.
Efter foredraget lysbilleder og eventuelt diskusjon. Til foredragsmøtet er adgang for alle interesserte.

