OLE RAUK
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Vi har mottatt den uventede og triste underretning at gårdbruker Ole
Rauk døde 2. august 1967,
nær 70 år gammel. Han
var ~n vennesæl og hjelpsom mann, og en utrettelig ildsjel i srtt arbeid.
Ole Rauk har fra 1947
vært medlem av Det norske myrselskaps representantskap. Rauks allsidige erfaringer, spesielt
om fjellet og fjellbygdene, gjorde at han var en
god talsmann for saker
vedrørende disse distrikter.
På Det norske myrselskap's representantskapsmøte den 26/2-66,
reiste Ole Rauk spørsmålet om landbrukets interesser i fjellet ble
behørig tilgodesett ved de planlegninger som forutsettes ved den
nye bygningsloven av 18. juni 1965. Ole Rauk understreket betydningen av at landbrukets tjenestemenn ble trukket aktivt med også
på de forberedende stadier under planleggingsarbeidene. Denne tanke
fikk full støtte av Det norske myrselskap, ved en uttalelse om «Landbruket og fjellplanleggingen», som styret avgav den 18. mai 1966.
I sin hjembygd, Nes i Hallingdal, har Ole Rauk reist seg et varig
minnesmerke, ved sitt utrettelige arbeid for det vik'tige veiprosjekt
Nes-Eggedal. Veien ble ferd'ig i 1964 og la grunnlaget for nye «landevinninger» i de store fjellområdene mellom Hallingdal og Eggedal.
Her er et ypperlig terreng for utnyttelse bl. a. til hyttebebyggelse og
landbruksmessige formål. Typisk for saker som Ole Rauk har hatt
med å gjøre, er at det ved planleggingen ble tatt hensyn til landbrukets interesser.
Dyrking av fjellmyrer bl. a. for utnyttelse til fellesbeiter, er en av
de mange saker som Ole Rauk har arbeidet for. Allerede i 1951 va~
Myrselskapet engasjert av Rauk for undersøkelse av Svangtjernmyra
i Nes, som var tenkt dyrket til dette formål.
I 1965 ble Ole Rauk tildelt diplom og premie for god skogskjøtsel
av «Landbruksdirektør Tandbergs legat til fremme av jord- og skogbruk i Nes».
Med Ole Rauk er en for landet aktiv og byggende representant gått
bort. Vi minnes ham i takknemlighet.
Ole Lie.
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