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ENDRINGER I STØTTEN TIL JORDD"X"RKING

bortimot 30 000 tonn briketter, og ved gårdsbruket ble det i 1957 produsert ca. 10 000 hl kom.
Til fresepulverproduksjonen trengs en stor traktorpark, og da
hovedtyngden av arbeidsbehovet i pulverproduksjonen og i jordbruket
ikke faller til samme tid, kan bedriftens ca. 50 traktorer utnyttes meget
effektivt. Man drev i det hele jordbruket her nærmest som «utfvlllngsarbeid» ved siden av brikettproduksjonen.
Det var interessant og lærerikt å se hvorledes myrdyrkingen foregikk på de feltene jeg fikk anledning til å besøke i Nord-Tyskland og
Danmark.
Av spesielt nye ting med hensyn til maskiner, vil jeg fremheve
den jordfreseren som herr Osthaus har konstruert. Den vil etter
min mening også være aktuell hos oss. En nyskapning på sitt område
var også plogen for dyparbeiding som er beskrevet foran.
I Jylland var det spesielt oppdyrkingen av de avtorvede brenntorv- og strøtorvmyrene som interesserte meg. Resultatene som var
oppnådd her var meget gode. Dette skyldes kanskje ikke minst at man
her har sørget for en effektiv innblanding av sand og leire i torvlagene som blir liggende igjen.

ENDRINGER I STØTTEN TIL JORDDYRKING.
På jordbruk som har under 75 dekar dyrket jord, gis det et tilskott som svarer til 80 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad
til kr. 560,00 pr. dekar. Formues- og inntektsgrensene var før henholdsvis kr. 75.000,00 og kr. 12.000,00 (antatt inntekt + klassefradrag).
Fra 1. juli 1959 er reglene for tilskott endret noe, forteller direktør Johan Teig 1 and i Jorddyrkingsdirektoratet til LOT.
Formues- og inntektsgrensene for ordinært og forhøyd tilskott
til fulldyrking, grøfting av tidligere dyrka jord og overflatedyrking
er forhøyd til henholdsvis kr. 100.000,00 og kr. 15.000,00.
Den tidligere arealgrense for forhøyd tilskott på 75 dekar er
hevet til 100 dekar, men tilskottet er det samme, nemlig 80, % av
kostnadsoverslaget.
Hensikten med dette er å få bruka opp i en slik størrelse at de
kan gi brukbar levevei for en familie.
I vårt maskinjordbruk har arrondering og utforming av åkrene
stor betydning. For bl. a. å hjelpe på dette, blir det nå ytt tilskott
til gjenlegging av mindre bekkefar, kanaler og åpne grøfter som går
gjennom dyrka jord. Disse tilskott vil bli gitt etter tilsvarende prosentsats som for grøfting av jord som tidligere er dyrket. Detaljerte
bestemmelser blir sendt landbruksselskapene og jordstyrene med det
første.

