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Det er i år - den ~ desember - 60 år siden Det norske myrselskap ble stiftet. Det er ikke vanlig at institusjoner av den type
som Myrselskapet tilhører, «jubilerer» ved en slik milepæl, og det
vil da heller ikke bli gjort i dette tilfelle. Ved 50-årsjubileet i 1952
derimot, ble stiftelsesdagen tilbørlig feiret, først med festmøte om
formiddagen hvor H.M. Kong Haakon og H.K.H. Kronprins Olav
var til stede, og dessuten med festmiddag om kvelden hvor også
Kronprins Olav deltok. Storting og Regjering var også fyldig representert, og en rekke statsinstitusjoner og private selskaper hedret
likeså selskapet ved å sende representanter til jubileet. Beslektede
selskaper i de øvrige nordiske land, og korresponderende medlemmer
fra Danmark, Sverige og Finnland, og en rekke av selskapets medlemmer, deltok også i festlighetene, som ble holdt i Rokokkosalen,
Grand Hotel, Oslo. Formann i selskapet i jubileumsåret var statsgeolog, dr. Gunnar Holmsen.
Til 50-årsjubileet hadde selskapets daværende nestformann, konsulent Knut· Vet he, skrevet en interessant og oversiktlig melding
om arbeidet i de første 50 år. Denne meldingen er fremdeles tilgjengelig for interesserte. Videre har vi i «Meddelelser fra Det
norske myrselskap», hefte 1, 1953, gitt et utførlig referat fra jubileumsfestlighetene, og i samme hefte er referert taler, foredrag og
hilsener som ble fremført i anledningen. Det finnes fremdeles en
del særtrykk i Myrselskapets arkiv av denne festmeldingen, som
interesserte kan få tilsendt så langt opplaget rekker.
Arbeidet i Myrselskapet i siste 10-årsperiode har i første rekke
vært preget av stor interesse for myrundersøkelser med tanke på
oppdyrking. Det er spørsmålet om å skaffe tilskottsjord til små
bruk som ikke er <<bærekraftige» som har hatt størst aktualitet.
Utarbeidelse av uttappings- og grøfteplaner for tidligere dyrka, men
forsumpa myrfelter, har også hatt høg prioritet. Dessuten må nevnes
en sterkt økende interesse for skogdyrking på myr, ikke bare på
såkalte gode myrtyper, men også på næringsfattige myrer hvor
skogreising - foruten grøfting - dessuten forutsetter planting og
gjødsling. Jord til bureisingsfelter for anlegg av nye bruk er det
for tiden - som bekjent - mindre spørsmål etter nå enn tidligere,
men dette forhindrer ikke at atskillige større, sammenhengende
myrvidder har vært undersøkt også med framtidig bureising for
øye i siste 10-årsperiode. På slike felter er det i flere tilfeller
dessuten utarbeidet planer vedkommende foreløpig kanalisering og
grøfting, spørsmål som J orddyrkingsdirektoratet har interessert seg
sterkt for.
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På det torvtekniske område har Myrselskapets virksomhet når det gjelder brenntorv - vært noe mindre i siste 10-årsperioden
enn tidligere, mens interessen for produksjon av torvstrø er fortsatt like stor, om ikke større, etter antallet av rekvisisjoner å
dømme. Dette henger sammen med øket bruk av torvstrø og torvmold til en rekke formål, ikke minst innen hagebruk og drivhusgartneri. Flere ugunstige år når det gjelder tørkeforholdene for
torvstrødrift, ikke minst siste sommer, har imidlertid ført til redusert produksjon, samtidig som avsetningsmulighetene har øket.
Forsøksvirksomheten i myrdyrking på Mæresmyra i Sparbu og
på spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter flere steder i landet,
har fortsatt omtrent i samme omfang i siste 10-årsperiode som i
de nærmest foregående år. Om historikken i forbindelse med forsøksvirksomheten i myrdyrking har forsøksleder Hans Hagerup i
sammenheng med forsøksstasjonens 50-årsjubileum i 1957, skrevet
en kort melding, som er tilgjengelig for selskapets medlemmer og
interesserte myrdyrkere.
Når det gjelder Myrselskapets arbeidsoppgaver for øvrig, så har
disse heller øket enn avtatt i de senere år. Dette gjelder på en
rekke felter, f.eks. kan nevnes forsøk med kunstig tørking av strøtorv, forsøk med ulike skjæremaskiner for strøtorv og med nye
typer av grøftemaskiner. Den økede opplysnings- og publikasjonsvirksomhet bør også nevnes. Det kunne også ha vært grunn til å
omtale nærmere en rekke forskjelligartede oppgaver, bl.a. for Forsvarsdepartementet, Statens Ungdoms- og Idrettskontor og for
Vassdragsvesenets forbygningsavdeling, men dette ville føre for
langt her. I det hele har siste 10-årsperiode bydd på mange interessante oppgaver, som det for enkeltes vedkommende er all grunn
til å arbeide videre med.
Styret i Myrselskapet ved den milepæl som nå passeres er gårdbruker Knut Vethe, Asker (formann), stortingsmann Thorstein
Treholt, Brandbu (nestformann) , godseier Severin Løvenskiold,
Brandval-Finnskog, skipsreder Carsten Bruun, Sem og huminalfabrikant Alf Ording, Nittedal. Selskapets direktør, dr. agr, Aasulv
Løddesøl, Oslo, er dessuten fast medlem av styret.
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