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GÅRDBRUKER ARNE LIE, SKOGN, 70 ÅR.
I «Meddelelser fra Det norske
myrselskap», hefte 5, 1935, har
In gj ar
G udding
skrevet
en artikkel om «Trønderske foregangsmenn».
Artikkelen er i
første rekke viet gårdbruker
A r n e L i e på Levangernesset,
som da sto midt oppe i et omfattende dyrkingsarbeid på Håamyra
i Skogn. Her har Arne Lie dyrket l alt ca. 400 dekar myr,
hvorav 330 dekar var dårlig mosemyr. Dette er en innsats som
det står respekt av i vide kretser,
og som med rette kan betegnes
som noe av et pionerarbeid. Lie
var nemlig en av de første her i
landet som helt ut tok moderne
tekniske hjelpemidler i myrdyrkingens tjeneste. Hans innsats
på dette felt har tjent, og kan
fremdeles tjene som forbilde for
· andre som står overfor liknende
oppgaver.
Lie's dyrkingsmåte har tidligere vært omtalt her i tidsskriftet ved flere anledninger, og vi skal ikke gjenta det som tidligere er
skrevet om denne her. Grunnen til at vi trekker tram Arne Lie's
navn nå, er at han den 23. juli i år fylte 70 år. Nord-Trøndelag landbruksselskap nyttet denne anledningen til å gi Arne Lie selskapets
gullmedalje. At dette er en utmerkelse som henger meget høyb vil
en forstå når en hører at den før bare er delt ut 4 ganger i løpet av
100 år. Arne Lie har tidligere fått både Ny Jords og Det norske myrselskaps diplomer for sin fremragende innsats som myrdyrker. Han
er også tildelt Det kgl. Selskap for Norges Vel.s sølvmedalje med diplom for jorddyrking og allsidig planteproduksjon.
Gårdbruker Arne Lie

Av de mange tillitsverv som Arne, Lie har hatt eller har, nevner
vi spesielt at han er medlem av Det norske myrselskaps representantskap. Hans store erfaring på myrdyrkingens område gjør ham
særlig skikket for dette verv. Det er mange både nordmenn og utlendinger som i årenes løp har besøkt Håarnyra, og som har fått verdifulle impulser ved å drøfte myrdyrkingens mange problemer med
Arne Lie.

138
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Vi ønsker den spreke og trauste myrdyrkeren hjertelig til lykke
med den viktige milepelen som han nylig har passert. Han er fortsatt i full sving med nye dyrkingsoppgaver, og han gir nok .kke
opp fØr nye store myrvidder er lagt under kultur. Det er f o 1 k av
L i e's t y p e s o m i s a n n h e t e r m e d og b y g g e r 1 a n d e t.

LANDBRUKSKANDIDAT AKSEL HOVD ANSATT SOM
MYRKONSULENT
Det norske myrselskaps styre
har besluttet at iandbrukskandidat
A k s c 1 H o v d, som i en årrekke
har vært ansatt som forsøksassistent ved Myrselskapets forsøksstasj 011 nå Mæresmyra, rykker opp
i konsulentstilling. Det er i erkjenn else av herr Hovd's store
dyktighet som forsøks- og plantekulturmann at dette vedtaket -~r
gjort. Herr Hovd vil fremdeles bli
knyttet til myrforsøksstasjonen på
Mæresmyra.
I Myrselskapets 50-års jubileums.nelding . skriver forfatteren,
lLTr Knut Vet he, om Aksel
Hovd bl. a.:

«Hovd er en dyktig forsøksmann
og meldinger fra hans hånd og de
foredrag han holder, gir alltid en
klar og grei fremstilling av forKonsulent Aksel Hovd
søksresultatene. I over 30 år har
Hovd arbeidet på Mæresmyra og med han som leder når en går rundt
på forsøksfeltene, får en det bestemte inntrykk at han har et arbeid
som interesserer ham.
I 1936 foretok han en studiereise i Sverige og Danmark. Det var
selvsagt myrkulturen han studerte og da særlig med tanke på kulturbeiter på myr».
Vi ønsker konsulent Hovd til lykke med forfremmelsen, og h.ip::::r
på fortsatt godt samarbeid i årene som korrimer.

