UNDERVISNING I JORDVE'RN

68

holdsvis fuktig torvstrø. Uten salg til N.S.B. ville derfor produksjonen
vært enda mindre ved flere av fabrikkene.
Etterspørselen har også vært ganske stor til andre formål, f. eks.
til gartnerier og jordbruksstrø, samt til større hønserier. Til eksport
har det vært en del etterspørsel, men dessverre har ikke betingelsene
vært slike at fabrikkene har kunnet reflektere på tilbudene fra utlandet;
En kan trygt si at det fortsatt er behov for en videre utbyggi.ng
av vår torvstrømdustri, da det ville være salgsmuligheter for. mere
- og helst billigere - torvstrø på det norske marked. Videre ville d~~
være kjærkomment om produksjonskostnadene kunne senkes så lavt
at fabrikkene ville bli i stand til å konkurrere på det utenlandske
marked.
Ole Lie.

UNDERVISNING I JORDVERN VED LANDBRUKETS FAGSKOLER.
Fra Landbruksdirektøren.
Det permanente europeiske arbeidsutvalg for utnyttelse og bevaring av jord- og vannressurser, et organ som sorterer under FAO,
arrangerte en internasjonal jordvernkonferanse i Roma i oktober 1952.
Direktøren i Det norske myrselskap, dr. Aasulv Løddesøl, er oppnevnt som norsk representant i dette utvalget.
I sin rapport fra konferansen i Roma nevner direktør Løddesøl
en rekke tiltak som var under behandling. For vårt lands vedkommende har han særlig framhevet ønskeligheten av at det blir gitt
undervisning i jordvern ved landbrukets fagskoler.
I samband hermed har Landbruksdirektøren nylig sendt et rund-skriv til samtlige landbruks- og småbruksskoler, der han peker på de
ymse problem i samband med jordøyding og vern mot jor døydirig, og
ber om at det blir tatt med noe om dette i opplæringen i vedkommende
fag ved landbruks- og småbruksskolene, særlig i de distrikter der det
er mest aktuelt. I denne sammenhengen viser Landbruksdirektøren
til ymse publikasjoner fra direktør Løddesøl om de nevnte spørsmål.

Til
Myrselskapets Medlemmer!
Det blir nå sendt ut innbetalingskort til alle årsbetalende medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for 1954. Vær
vennlig å send oss kontingenten, helst så snart som mulig, derved
spares både arbeid og porto med ytterligere purringer. Husk endelig
på å notere avsenderens navn på innbetalingskortet.

Statsgeolog dr. Gunnar Holmsen.

