INTERNASJONALT SAMARBEID INNEN MYROG TORVFORSKNING
Under Verdenskraftkonferansen i London 1950 ble det av torvinteresserte fra Danmark, Sverige, Finland, Vest-Tyskland, Holland,
England, Skottland, Nord-Irland, Eire, Kanada og U.S.A., dannet en
«Peat Contact Group» med formål å gjøre det lettere å følge med i
utviklingen på det torvtekniske område. Kontaktgruppen ble senere
utvidet til å omfatte flere land, bl. a. Norge, idet undertegnede ble
anmodet om å slutte seg til gruppen (1).
Samarbeidet ble innledet med korrespondanse og utveksling av publikasjoner m. v., og i 1954 ble det arrangert en større konferanse i
Dublin med det irske statlige torvselskap, Bord na Mona, som vert.
I alt 15 land var representert i Dublin med tilsammen 165 deltakere,
herav 1 fra Norge. På konferansen ble fremlagt 66 meldinger om myrog torvproblemer, hvorav 2 norske (2). Melding om konferansen med etterfølgende ekskursjoner - er gitt i Myrselskapets tidsskrift (3).
Etter Dublinkonferansen besluttet kontaktgruppen åta opp arbei-det for en ytterligere utvidelse av gruppen, bl. a. burde Russland
søkes interessert, hvor ca. 60 % av hele jordklodens myr- og torvreissurser befinner seg. Aksjonen ga resultater, en rekke nye land ble
med - og ønsket om en everdenskongress» for myr- og torvforskning
ble reist. Arrangementet av denne ble overlatt til en 10-manns komite.
herav 6 fra kontaktgruppelandene og 4 fra de nye medlemsland. Russland tilbød seg å stå som vert for konferansen, som ble holdt i Leningrad i 1963, hvor 35 land hadde sendt representanter i et antall av
694. Antallet av rapporter, de fleste presentert i form av korte foredrag, var i alt 124, herav 4 norske. I denne konferansen var Norge
representert med 3 deltakere ( 4).
V ed avslutningen av Leningradkonferansen ble det henstilt til 10manns komiteen («Eksekutivkomiteen») - hvor undertegnede var
:medlem - å ta opp arbeidet for dannelse av et mer permanent organ
til å ta seg av viktige oppgaver innen myr- og torvforskning, eventuelt ved hjelp av oppnevnte arbeidsgrupper, 'Og ved arrangement av
kongresser med ca. 5 års mellomrom. Eksekutivkomltecn imøtekom
henstillingen, og etter forberedende møter i M,almø 1955, i Helsingfors
1966 og Aberdeen 1967, ble komiteens forslag til statutter for et
«International Peai Society» (I.P.S.) vedtatt på et møte i Moskva i
mars i år. De interesserte land var anmodet om å sende representanter - eventuelt fullmakter - til dette møte. Eksekutivkomiteens
oppgave var dermed løst, og den la ned siitt verv. Samtidig ble Rådet,
som er forutsatt i 'Statuttene til å lede arbeidet i selskapet, valgt.
Som I.P.S.' s første president ble valgt professor dr. A. Sundgren, som
er direktør for Statens Tekniska Forskningsanstalt, Helsingfors.
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Den andre oppgaven som var pålagt komiteen, nemlig arrangement
av kongresser, var også løst, idet Kanada hadde påtatt seg å stå som
vert for den 3. myr- og torvkongress, som ble holdt i Quebec 18.23. august i år, og hvor den høytidelige innvielse av International

Peat Society vil finne sted.
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