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FRA JORDVERNKOMITEENS ARBEIDE.
OMITEENS arbeide, som tidligere er omtalt her i tidsskriftet,
ble innstilt en tid våren 1940 på grunn av krigen. I mai 1940
fikk komiteen et rundskriv fra Finansdepartementet om at alle tidligere oppnevnte komiteer skulle innstille arbeidet hvis ikke Administrasjonsrådet samtykket i at arbeidet fortsatte. Komiteen sendte
straks forslag om å få gjøre seg fercl.ig med de fylker som sto igjen.
I skrivelse av 18. april 1941 går Landbruksdepartementet med på
dette.
Komiteen har senere avgitt en innstilling: <<Utgreiing om jordØdeleggelsen ved urasjonell torvdrift i kystbygdene i Trøndelag og
om tiltak som tar sikte på å stanse j ordødeleggelsen». Dette er nr. 7
i rekken, og det gjenstår nå bare 2 fylker, nemlig Møre og Romsdal
og Sogn og Fjordane. Også i disse fylker er arbeidet langt på veg,
men det står igjen en del materialinnsamling i sistnevnte fylke. Forhåpentlig vil det lykkes å bli ferdig med markarbeidet i løpet av sommeren, så innstilling for begge fylkers vedkommende kan foreligge
frampå høsten.
Komiteens innstillinger kan fås tilsendt ved henvendelse til Skogkontoret i Landbruksdepartementet eller til komiteens formann, ad·-·.
Det norske myrselskap, Kongens gate 18, Oslo.
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NY TORVKONSULENT FOR NORD-NORGE.
ANDBRUKSKANDIDAT Kåre Lilleeng er fra 1. mai i år ansatt
som torvkonsulent i Nord-Norge. Ansettelsen gjelder foreløpig
for 1 år, og herr Lilleeng har derfor søkt 1 års permisjon fra sin stilling som konst. fylkesagronomassistent i Troms fylke.
Konsulent Lilleeng er rødt 1912 i Målselv og ble uteksaminert fra
Norges Landbrukshøgskole våren 1936. Straks han var ferdig på høg-skolen arbeidet han et par måneder ved Statens Jordundersøkelser.
Senere har han det meste av tiden vært knyttet til Troms landbruksselskap, hvor han først og fremst har hatt med selskapets store bureisingsfelter å gjøre. Vinteren 1939-40 hadde han permisjon for å
studere tekniske fag i Sverige. De tre siste _somrer har herr Lilleerig
deltatt i Myrselskapets myrundersøkelser i Troms fylke.
Konsulent Lilleengs adresse er Landbrukskontoret, Tromsø. Konsulent 0. Hovde, som tidligere har arbeidet meget i Nord-Norge, er
fortiden konsulent på Vestlandet med adresse Eide i Nordmøre.
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Myrselskapets medlemmer.
Vi sender nå ut postanvisninger som bes benyttet til innbetaling
av skyldig medlemskontingent. Bruk postanvisningen, så spares tid
og penger både for medlemmene og for myrselskapet.
Sekretæren.

