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Skal jeg kort gi en karakteristikk av vekståret 1956 for forsøksstasjonens vedkommende, vil den bli om lag slik:
Våren kom litt senere enn vanlig. Våronna ble gjort under gode
vilkår, og de ymse vekster fikk en god start. Forsommeren var normal med hensyn til temperatur og nedbør. I sommermånedene var
det underskott av varme, og de vekster som skulle modnes, nådde
ikke fram til fullmodning. Høstinga kom på et seint tidspunkt, og
fare for skadefrost ble derfor stor. Frostnettene sist i august skadde
bygg og havre, og kvaliteten ble av den grunn nedsatt. Innhøstlngsvilkåra for avlingene var gode tidlig på høsten, men ble vanskelig
seinhøstes for korn, som da sto ute, og for opptaking av rotvekstene.
størrelsen av avlingene må sies å være gode, og særlig gode for
høyets vedkommende. Bygg ga omkring middels avling, men havre
ga under middels. Potet- og gulrotavlingene ble gode, mens neper
og hodekål ga under middels avling.
Mære, den 18. januar 1957.
Hans Hagerup.

REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET
NORSKE MYRSELSKAP.
Myrselskapet holdt sitt representantmøte og årsmøte den 6. mars
1957 i Landbrukssalen, Bøndernes Hus, Oslo. Selskapets formann,
konsulent Knut Vethe, Asker, ledet begge møter hvor bl. a. fØlgende
saker ble behandlet:
Representantmøtet.

1. Ars m e 1 ding og regn skap for 1 9 5 6 ble godkjent og styret
ble enstemmig meddelt ansvarsfrihet for regnskapet.
2. Va 1 g av styre. Følgende av selskapets styremedlemmer sto på
valg: Direktør Eyvind Wisth, Oppegård og ingeniør Lars Egeberg
jr., Knapstad. Begge ble gjenvalgt.
3. Va 1 g av formann og nest for 111 an n. Konsulent Knut
Vethe gjenvalgtes som selskapets formann og direktør Eyvind
Wisth som nestformann.
4. Va I g av varamenn ti 1 styret. Direktør David Een, Oslo,
overrettssakfører Arne Valen-Sendstad, Arnes, torvstrørabrikant
Hj. Aamodt, N. Høland og statssekretær Torstein Treholt, Oslo,
ble gjenvalgt som varamenn til selskapets styre.
5. Valg av revisor. Som selskapets revisor for 1957 ble A/8 Revision, Oslo, gjenvalgt.
6. _Ansette 1 ser. Representantskapet godkjente følgende ansettelser som styret hadde foretatt i 1956: Sivilagronom Rolf Celius
som forsøksassistent på Mæresmyra, og som midlertidige assistenter sivilagronom Odd Norang ved myrundersøkelsene i NordNorge og sivilagronom Einar Wold ved hovedkontoret i Oslo.
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Formannen refererte til slutt at styret i 1956 hadde tildelt
Myrselskapets diplom til følgende fortjente arbeidere ved forsøksstasjonen på Mæresmyra, som alle hadde vært ansatt i selskapets
tjeneste i ca. 25 år eller mer: Jon Lænn, Sandvollan, Anton Rostad,
Sparbu, Magnus Sivertsen, Sandvollan, Harald Bue, Sparbu og Paul
Røtte, Sparbu.
Dessuten var selskapets diplom tildelt bureiserne og myrdyrkerne
Paul Bartnes og hustru Gudrun, Sparbu og Bernt Storborg og hustru
Marie, Sparbu.
Arsmetet,

1. A r s m e l di n g o g r e g n s k a p f or 1 9 5 6 ble referert.
2. Retningslinjer for arbeidet i 1957. Det fremlagte
forslag til retningslinjer for arbeidet i 1957 ble referert.
Overrettssakfører Arne Valen-Sendstad pekte på den betydning
spørsmålet om skogreising på myr nå hadde fått, og henstilte til
selskapet å oppta disse spørsmål på arbeidsprogrammet i sterkere
grad enn tidligere. Direktør LØddesØl svarte at denne saken først
og fremst lå under Landbruksdepartementet ved statskonsulenten i
skoggrorting, men at Myrselskapet leilighetsvis ga råd når det gjaldt
grøfting av myr til skogproduksjon.
Disponent Einar Rosenqvist henstilte til Myrselskapet å gå sterkere inn for salget av brenntorv. Rosenqvist pekte på at en rekke
offentlige institusjoner, som nå brukte importert brensel, like godt
kunne bruke torvbrensel. Henstillingen ble bl. a. besvart av formannen og nestformannen som nevnte at Landbruksdepartementets
skogkontor og Myrselskapet var fullt oppmerksom på saken og hadde
gjort det som var mulig for å bedre forholdet. Man ville selvsagt også
for fremtiden gjøre hva som gjøres kunne for å fremme omsetningen
av innenlands brensel.
3. V a 1 g a v 9 m e d 1 e m m e r t i 1 r e p r e s e n t a n t s k a p e t.
Følgende uttredende representanter ble gjenvalgt:
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo.
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal.
Konservator Johannes Lid, Grefsen.
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika.
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg.
Gårdbruker Jakob B. NordbØ, Nissedal.
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø.
Gårdbruker Arne Lie, Levanger.
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land.
Gjenstående medlemmer av representantskapet:
Direktør Johs. Nore, Asker.
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim.
Disponent Lars Egeberg, Moss.
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Jar.
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Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen.
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke.
Stortingsmann Knut Ytre-Arne, Fana.
Bonde Torkell Norheim, Bryne.
Gårdbruker og brenntorvprodusent Arne Brynildsen, Idd pr.
Halden.
Hertil velger Trøndelag Myrselskap 2 medlemmer til Det norske
myrselskaps representantskap. For tiden fungerer landbrukskjemiker
0. Braadlie, Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika.
4. Foredrag. Under årsmøtet holdt sivilingeniør Rich. H. Westergaard en kort orientering om: «Laboratoricrorsøk med silotørking
av torvstrø.» Etter foredraget var det diskusjon hvor tølgende
deltok: Formannen, konsulent Vethe, tekniker Alf Ording, overrettssakfører Arne Valen-Sendstad, direktør Aasulv Løddesøl og
foredragsholderen.
Myrselskapets

f oredraqsmeie.

Samme dag holdt selskapet et meget godt besøkt toredragsmøte
med foredrag av statskonsulent Per Thurmann-Moe om: <<Eldre
gjødslingsforsøk på næringsfattig myr med tanke på skogreising»
og av forskningsstipendiat i Det norske skogforsøksvesen Boris
Meshechok om: «Arbeidshypotese for gjødsling av myr til skogproduksjon.>> Begge foredrag vil bli trykt i Myrselskapets tidsskrift.

TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1956.
Også for året 1956 har Myrselskapet innhentet oppgaver over

torvstrøproduksjonen ved landets torvstrøtabnkker.
Oppgavene for 1956 omfatter 53 fabrikker, det vil si 3 mindre enn
året før, som alle er nedlagt. 2 av de nedlagte fabrikker tilhører
Norges Statsbaner. Ved Taksdal torvstrørabrikk i Rogaland er myra
uttatt og N.S.B.'s behov for torv til teleisolasjon er stort sett dekket
i dette distriktet. Ved torvbuntfabrikken på Almlimyra ved Storforshei st. i Nordland, er fabrikken nedlagt p. gr. a. vanskelige
driftsf or hold.
42 fabrikker har vært i drift i 1956, mens 45 hadde produksjon i
1955. Grunnen til at så mange fabrikker har vært ute av drift, har
dels vært mangel på arbeidskraft og dels spesielle forhold.
Den samlede produksjon ved torvstrøfabrrkkene var 275.200 ba 11 er (avrundet til nærmeste 100), eller ca. 83 % av normal produksjon fØr krigen, som var oppgitt til ca. 330.000 baller.
Myrselskapets funksjonærer har ved sine reiser i løpet av året
skjønnsmessig fastsatt heimeproduksjonen av torvstrø til det samme
som foregående år, ca. 200.'000 beregnede ba 11 er. Med heimeproduksjon menes den torvstrøproduksjonen som foregår ved små
riveranlegg til andelseiere eller andre i distriktet, eller det gårdene selv produserer av torvstrø til eget forbruk. Heimeproduk-

