DR. AGR. AASULV LØDDESØL 75 ÅR
Myrsakens fremste forkjemper i vårt land, tidligere direktør i Det
norske myrselskap, dr. Aasulv Løddesøl, fylte 75 år den 4. juli d.å.
Ved denne anledning er det grunn til å gratulere dr. Løddesøl med
de mange store arbeidsoppgaver han har tatt på seg og løst på en
særdeles tilfredsstillende måte. I forbindelse med Løddesøls 70 års
dag og fratreden som Myrselskapets daglige lieder, brakte vi her i
Meddelelser nr. 4/66 en relativt fyldig omtale av hans vita og innsats.
Vi skal derfor få gi et utdrag av fabrikkeier Alf Ordings hilsen fra
Det norske myrselskap på 75 års dagen.
«Kjære Løddesøl Siden både formannen og viseformannen er forhindret fra å komme hit har jeg vært så heldig å få lov å representere Det norske myrselskap her i dag. På vegne av styret vil }eg få overbringe våre
hjerteligste gratulasjoner med dagen.
Din innsats for myrsaken som Myrselskapets leder fra 1933-1966,
er vel kjent og omtalt, bl.a. i forbindelse med ditt 70 års jubileum.
Ved denne anledning vil jeg derfor ikke innlate meg på noen detaljert
omtale av din store innsats. Likevel synes det riktig å nevne noen
av de merkesaker som du har arbeidet for.
Av de viktigste her er det store og landsgagnlige arbeide for å bevare den dyrkbare jorden - et arbeide som førte til at du var hovedmannen bak loven mot jordødelegging som ble vedtatt av Stortinget
etter krigen.
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I egenskap av direktør i Det norske myrselskap gjennom alle disse
årene har du imidlertid interessert deg for - og arbeidet med alle sider ved myrsaken, både den torvtekniske, skogreisningen og
dyrking av myr.
På ditt felt er du en kapasitet av internasjonalt format. Du har
vært engasjert til store oppgaver utenlands, bl.a. på New Foundland
og i Tyrkia, og fått megen anerkjennelse for disse arbeider.
I de senere år har du deltatt aktivt i arbeidet med dannelsen og
videreføringen av International Peat Society (I.P.S.). Dette har vært
til stor hjelp for Myrselskapet, og det har gledet oss meget at du
ble tildelt den store ære å bli utnevnt til det første æresmedlem av
dette internasjonale selskap. Vi vil gjerne få overbringe en ekstra
gratulasjon for dette i dag.
For min egen del vil jeg gjeme få lov til å si deg en ekstra takk
for det gode samarbeide som du og min far hadde i så mange år i
Myrselskapet. Jeg vet at dette hyggelige samarbeidet var til stadig
og stor glede for min far gjennom alle .de år dere virket sammen

for myrsaken.»
Vi vil få slutte oss fullt og helt til de anerkjennende ord en fremstående representant for Myrselskapet og torvindustrien her uttaler.
Dr. Aasulv Løddesøl har ikke avsluttet sin aktive virksomhet for
myrsaken selv om han ved fylt 70 år kunne ha trukket seg tilbake
og nytt sitt vel fortjente otium. Han har derimot iherdig og med stor
sakkunnskap, velvilligst tatt på seg spesialoppdrag for Myrselskapet,
bl.a. når det gjelder det internasjonale samarbeid vedrørende myrog torvspørsmål. Dette gjelder som nevnt spesielt innen I.P.S., men
også når det gjelder annen internasjonal kontakt av betydning for
vårt Selskaps arbeidsoppgaver.
Nevnes bør også det store arbeide Løddesøl de senere år har utført som jordbrukssakkyndig ved omfattende skjønnsforretninger.
Vi vet med sikkerhet at sakene blir grundig utredet når Løddesøl tar
på seg slike viktige oppgaver.
Dr. agr. Aasulv Løddesøl har på grunn av sin store innsats på
mange felter, mottatt heder og æresbevisninger fra en rekke hold.
Vi vil i første rekke nevne at Løddesøl i 1963 ble utnevnt til Ridder
av 1. kl. i Den Kongelige St. Olavs Orden. Han er som allerede nevnt,
første æresmedlem av International Peat Society, visepresident i Scottish Peat and Land Development Association. Løddesøl er tildelt
Petter Dass-medaljen for sitt arbeid med gjenreisningen av jordbruket i Finnmark og Nordland etter krigen og er æresmedlem av Norske
4H.
For den store hjelp dr. Løddesøl fortsatt velvilligst yter vårt selskap, medlemsbladet og myrsaken for øvrig, bringer vi her vår hjerteligste takk. Vi gratulerer med 75-års dagen og ønsker mange gode
arbeidsår i fremtiden.
Ole Lie
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