TAKK FOR INNSATS TIL NILS BERG

Ved Trøndelag Myrselskaps årsmøte den 5. april i år nektet gårdbruker Nils Berg gjenvalg som formann i selskapets styre. Nils Berg
hadde da vært Trøndelag Myrselskaps formann i 9 år. Gårdbruker
Berg kom aktivt med i dette selskaps ledelse, som varamann til styret
allerede fra 25/3-1952, medlem av styret fra 20/3-1956 og som formann fra 27/3-1963. Han fortsetter heretter som styremedlem i
selskapet. Nils Berg er dessuten medlem av Det norske myrselskaps
representantskap, valgt på dette selskaps årsmøte den 1/3-1965. I
Myrselskapets representantskap har han dessuten gjennom mange år
vært en av Trøndelag Myrselskaps representanter.
Nils Berg er en aktiv mann med overskudd og evne til å gjøre
en innsats på de forskjellige områder. Av de mange saker som har
interessert Berg og som han har arbeidet med som Myrselskapets
formann og styremedlem, vil vi først og fremst nevne myrinventeringene. I sin formannstid har han både tatt initiativet og medvirket
aktivt ved planleggingen av myrinventeringer som Det norske myrselskap har utført, i en rekke av Trøndelags herreder. Det er for
en stor del hans fortjeneste at finansieringen av disse arbeider har
gått i lås. Det har vært ydet økonomisk støtte både fra de enkelte
kommuner, Trøndelag Myrselskap og Det norske myrselskap. Opp87

legget av selve markarbeidet med kjentmenn og håndtlangere, har
han også i stor grad tatt seg av.
Trøndelagsfylkene, som er Trøndelag Myrselskaps arbeidsområde,
er relativt sett landets myrrikeste distrikt. Når det gjelder utnyttelse
av myrene er antakelig Trøndelagsfylkene også det fremste distrikt
i vårt land. Det norske myrselskap har en stor del av sine oppdrag
i Trøndelag. Trøndelag Myrselskap har i denne forbindelse hatt sin
store betydning ved å spre kunnskap om myrspørsmål under møter,
ved foredrag og på annen måte. Selskapet har under Nils Bergs
ledelse fortsatt tradisjonen, som en institusjon som interesserte kan
henvende seg til for å få formidlet sine rekvisisjoner om faglig assistanse og veiledning.
Nils Bergs arbeid har på mange måter hatt stor betydning for
Myrsaken. Vi vil derfor også her i medlemsbladet få bringe Nils
Berg den beste takk. Det er forståelig at han nå ville ha avløsning
som Trøndelag Myrselskaps fremste leder. I de andre tillitsvervene
som Berg har innen Myrselskapene, vil han sikkert fortsatt ta sin
tørn for Myrsaken.

Ole Lie

MYR" OG TORVKONGRESS I FINLAND
Det internasjonale myr- og torvselskap, International Peat Society,
holder sin 4. kongress i Helsinki 25.-30. juni i år. Etter kongressen
blir det arrangert utferder med forskjellig faglig innhold. Kongressen
ventes å samle deltakere fra de fleste land som har interesser knyttet
til utnyttelse av myr- og torvforekomster. Under kongressen blir det
lagt frem en rekke faglig-vitenskapelige rapporter. Disse offentliggjøres og kan senere tilstilles interesserte.
Ved kongressen vil det bli en relativt god deltakelse fra Norge.
Dr. Aasulv Løddesøl som er medlem av Rådet for I.P.S. og dette Selskaps første æresmedlem, deltar som Den norske nasjonale komites
representant. Vi har foreløpig fått melding om deltakelse fra direktørene Leif Fr. Koxvold og Ørnulf Sjursen fra Jiffy Products. Direktør Koxvold er varamann for Løddesøl som norsk representant og i
Rådet, samt medlem av arbeidsgruppen for terminologi og standardisering av torv og torvprodukter. Ellers vil fabrikkeier Alf Ording,
Nittedal Torvindustri, forsøksleder Jens Roll-Hansen, Statens forforsøksgard Kvithamar og konsulent Per Hornburg i Myrselskapet
delta. De to sistnevnte har avgitt rapporter for kongressen og vil
holde foredrag, henholdsvis om torv som vekstmedium og om arbeidet
her i landet vedr. verning av myrer.
Dessuten er det avgitt en rapport til kongressen fra sivilingeniør
Sv. Skaven-Haug om romforhold i jordmaterialer.
O.L.
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