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selskapets publikasjoner og de viktigste apparater som brukes ved
myrundersøkelser tatt med i Myrselskapets samling.
Det er ikke mulig - og heller ikke hensikten - i et tadsskrifb
som dette å gi en detaljert omtale av de mange avdelinger som utstillingen omfatter. Det får her være nok å konstatere at utstillingen - såvidt det er mulig å bedømme når dette skrives - synes å
bli en stor suksess. Det er å ønske at suksessen må fortsette,
først og fremst til nytte for det norske landbruk, men også til glede
for arrangør og de mange komiteer og enkeltpersoner som har hatt
alt strevet med dette kjempearrangement. Landbrukets Jubileumsutstilling 1959 vil sikkert gå inn i historien med gullskrift.
..-ta. L.

TORVBRENSELPRODUKSJONEN I DANMARK 1958.
Aret 1958 var et meget dårlig år for produksjon av torvbrensel
i Danmark. Det var en særdeles våt sommer, og juni var den eneste
måned hvor ikke nedbøren lå betydelig over det normale.
Den samlede torvbrenselproduksjon i Danmark var i 1958 helt
nede i 385.000 tonn, ifØlge den oversikten som konsulent A. Kr Ø iga ard ved Det danske Hedeselskab har utarbeidet (ref. Hedeselskabets tidsskrift nr. 16, 1958). Man må helt tilbake til mellomkrigsårene
for å finne en så lav produksjon av torvbrensel i Danmark. Med hensyn til fordelinga av produksjonen på de forskjellige former torvbrensel er det interessant å legge merke til at fresetorv utgjorde ca. 64 %
av den samlede produksjon i 1958, mens den i 1957 utgjorde 75 %.
Da utviklinga stadig har gått i retning av større produksjon av fresetorv, viser disse tallene tydelig at fresemetoden er den som er mest
avhengig av været.
I oversikten heter det videre at avsetningen har vært tregere for
torv og brunkullbriketter enn for vanlig torv på grunn av hard konkurranse med importerte brunkullbriketter fra Øst-Tyskland.
Jord vernkonferanse i Istanbul.
Underkommisjonen for jordvern og rasjonell bruk av jord- og
vannressurser under Den europeiske landbrukskommisjon (E.C.A.)
holdt møte i Istanbul i tiden 20. til 25. april d. å. Fra Norge deltok
direktør dr. Aas u 1 v LØ d d e s Ø 1, Det norske myrselskap, som er
permanent medlem av Underkommisjonen.
Etter konferansen deltok representantene i en ukes seminar og
ekskursjon i Lille-Asia sammen med arbeidsgruppene for flombekkkontroll og skogreising. I seminaret var Norge representert ved avdelingsdirektør O 1 av Tron sg a ard, Vassdragsvesenet, og direktør LØ d des Ø 1, som begge er medlemmer av arbeidsgruppen for
flombekk-kontroll.

