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Hodekålen ble tatt opp siste uke i oktober. Den fikk god utvikling· dette år, men avlinga ·pr. dekar ble ikke særlig stor, bare 2 5 O O
kg. Feltet ble noe uttynnet straks etter utplantinga på· grunn av
frost. Sorten som avlingsmengden eroppgttt for, gjelder _Trønder.
På mosemyren ble det i 1947 gode avlinger av poteter og neper.
Potetsortene Edzell Blue og Louis Botha ga pr. dekar henholdsvis
3500 og 3200 kg knoller med 21,8 og 21,5 % tørrstoff. Nepesortene
Fynsk bortfelder og· Østersundom ga 6570 og 6350 kg røtter med henholdsvis 9,1 og 10,2 % tørrstoff. Fynsk bortf.elder var sådd 20/5. og
Østersundom 2/6 da det måtte omsåing til, oppspiringen ble for dårlig etter første såing.
Høstpløyingen ble ferdig ved månedsskiftet oktober-november.
• 41 mm og den
November måned hadde under normal nedbør, med
kom både som regn og snø. Snøen ble liggende på så å si telefri jord.
I desember kom rikelig nedbør, ialt 93 mm, endel som regn· men mest
som snø, og regnet maktet ikke å smelte snøen. Det er således utsikt
til at det kommende vår. blir temmeug. lite tele i myra. ,
Mære, 2. februar 1948.

REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET 'NORSKE
MYRSELSKAP.
Representantmøtet.

Den 8. mars d. å. ble det holdt representantmøte i Det norske
myrselskap i Bendernes Hus, Oslo. Møtet ble under formannens, godseier Carl Løvenskiolds sykdomsforfall ledet av nestformannen, statsgeolog dr. Gunnar Holmsen.
1. Å r s m e 1 d i n g o g r e g n s k. a p f o r 1 9 4 7 med revisors
beretning forelå og referertes. Begge ble godkjent og styret ble enstemmig bevilget ansvarsfrihet for regnskapet. · Driftsregnskapet for
1947 balanserer med kr. 158,021.15. Selskapets samlede aktiva utgjør
for tida kr. 780.989,85.
2. Styre va I g. De uttredende medlemmer av styret var følgende:
Godseier Carl Løvenskiold, Ullern.
Statsgeolog dr. Gunnar Holmsen, Vettakollen.
Konsulent Knut Vethe, Asker.
Alle 3 ble enstemmig gjenvalgt.
D e Ø v r i g e m e d 1 e m m e r a V· s t y r e t e r :
Direktør Haakon 0. Christiansen, Trondheim.
Skoginspektør Ivar Ruden, Sandvika.
Direktør dr. Aasulv Løddesøl, Bygdøy.
3. Va 1 g av formann og nestformann. Både forman-
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nen og nestformannen, henholdsvis godseier Carl Løvenskiold og
statsgeolog dr. Gunnar Holmsen ble enstemmig gjenvalgt.
4. Valg av 4 varamenn. Som varamenn til styret ble følgende herrer gjenvalgt:
Direktør David Een, Besserud, V. Aker.
Ptpfessor
dr. Emil Korsmo, Oslo.
~Godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll.
Brukeier Oscar Collett, Oslo.
5. V a1 g av r e v l s o r. A/S Revision, Oslo, ble gjenvalgt som
revisor for- 1948.
6. Ansette 1 ser: Styrets ansettelse av midlert.idig konsulent
Per Hornburg som myr- og torvkonsulent for Nord-Norge ble godkjent. Lik€lså ble kontrakten med ingeniør A. Ording som torvteknisk konsulent fornyet for 1 år gjeldende fra 1. juni i år.
Arsmøtet.
Arsmøtet ble holdt på samme sted straks etter representantmøtet.
Arsmøtet ble også ledet av styrets nestformann, statsgeolog dr. Gunnar Holmsen.
Ar s m e 1 di n g o g r e g n s k a p f o r e 1 å og de viktigste poster
i regnskapet ble referert. Arsmøtet hadde ingen bemerkninger til
regnskap og. årsmelding.
Valg· ..av medlemmer til representantskapet:
FØlge71:de uttredende medlemmer ble gjenvalgt:

Disponent Hj. Kielland, Lillestrøm.
Godseier W. Mohr, Fjøsanger pr. Bergen.
Direktør Johs. Nore, Asker.
Disponent Per Schønrring, Kongsvinger.
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim.
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund.
Disponent Lars Egeberg, Moss.
Skogeier Severin Løvenskiold, Brandval Finnskog.
De gjenstående representanter er:

Oberst Ebbe Astrup, Bestun.
Skogdirektør K. sørhuus, Nordstrandshøgda.
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal.
Ingeniør E. Cappelen Knudsen, Borgestad.
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika.
Gårdbruker Hans Flaten, Ji'åberg.
Direktør Eyvind Wisth, Oppegård.
Konservator Johannes Lid, Aker.
Etter årsmøtet holdt myrselskapet toredragsmøte sammen med
Selskapet Ny Jord.
Dagens foredragsholder var utskiftningsdirektør T. Grenda h 1,
som holdt et meget interessant foredrag over emnet: «Om opprettelse
av jordregister».

TORVSTRØPRODUKSJONEN 1947
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Etter foredraget var det diskusjon som følgende deltok i: Konsulent Gjelsvik, direktør Løddesøl, statskonsulent Opsahl, professor
Thunæs, utskiftningsformann Hidle, byråsjef Barca og foredragsholderen utskiftningsdirektør Grendahl.
Foredraget og utdrag av diskusjonen vil bli trykt i neste nr. av
tidsskriftet.

TORVSTRØPRODUKSJONEN 1947.
Myrselskapet har også for 1947 innhentet oppgaver over den fabrikkmessige produksjon av torvstrø. Det foreligger opplysninger fra
i alt 53 fabrikker, derav har 45 vært i drift, mens 8 fabrikker ikke har
hatt produksjon siste sesong. For de fleste av sistnevnte fabrikkers
vedkommende er det mangelen på arbeidskraft som har hindret drift.
Dessuten opplyser 25 fabrikker at det har vært for lite arbeidshjelp.
I siste sesong er det ferdigbygget en ny torvstrørabrikk, men dessverre er en eldre fabrikk brent ned.
Den fabrikkmessige produksjon av torvstrø utgjorde i 1947 i alt
241.600 baller eller 73 % av normal fabrikkmessig produksjon, som i
årene fØr krigen var om lag 330.000 baller.
Foruten den fabrikkmessige produksjon har vi her i landet en
utstrakt såkalt «heimeproduksjon» av torvstrø, dvs. den produksjon
som foregår i forbindelse med gårdsbruk eller ved torvstrølag uten at
de har fabrikkmessig utstyr. Den normale «heimeproduksjon» ble i
årene fØr krigen regnet å tilsvare 250.000 baller. Når det gjelder
<<heimeproduksjonen» i 1947 har en dessverre ikke direkte oppgaver å
Tabe11···1.
Fabrikkmessig
produksjon

• Heimeproduksjon •

Ar

Antall
baller

Prosent
av
normalt

Antall
beregnede
baller

Normalt
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

330.000
265.000
260,000
188.380
208.980
165.970
188.080
166.500
241.600

100
80
79
57
63
50
57
50
73

250.000
250.000
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
225.000

Totalproduksjon

Antall
Prosent
Prosent
baller
av
av
(avrundet
normalt til nærmeste normalt
1000)
100
100
100
100
80
80
80
80
90

580.000
515.000
510.000
438.000
409.000
366.000
388.000
366.000
467.000

100
89
88
76
71

63
67
63
80
--

