SYMPOSIUM OM MYR OG TORV
Det norske myrselskap skal holde et symposium om myr og torv
den 11. og 12. desember 1972 på Voksenåsen kurs- og konferansested,
Voksenkollen, Oslo.
Formålet med symposiet er i første rekke å klargjøre hvor vi nå
står i de mest aktuelle fagspørsmål når det gjelder utnyttelse av myr
til dyrking og skogreising, teknisk utnyttelse av torvforekomster,
samt verning av myrområder og endelig bruk av myrarealer til
idrettsplasser m.v. Symposiet vil omfatte en rekke foredrag og
korte orienteringer. Det vil bli anledning til spørsmål og diskusjoner
om de emner som er tatt opp til behandling.
Det er satt opp følgende program:
Mandag 11. desember
Kl. 11.00
Kl. 11.30

Åpning ved Myrselskapets formann, stortingsrepresentant Thorstein Treholt.
Myrsakens stilling og historie.

Møteleder: Landbruksdirektør Aslak Lid tveit.
Det norske jordbruks fremtidsmuligheter: Landbruksdirektør John Ringen.
Myrsaken i historisk lys: Dr. agr. Aasulv Løddesøl.
Myrene som naturressurs - Myrselskapets arbeidsoppgaver: Direktør Ole Lie.
Forsøksvirksomheten i myrdyrking: Forsøksleder Nils
Vikeland.
Myrsaken i våre naboland: Korte orienteringer fra representanter for de enkelte land.
Kl. 16.00

Utnyttelse av torv til planteproduksjon.

Møteleder: Statskonsulent Olav Ausland.
Spørsmål vedr. torv og produkter av torv til vekstmedium
og jordforbedringsmiddel tas opp til diskusjon etter korte
innledninger av følgende paneldeltakere:
Produksjonen av dyrkingstorv: Myrkonsulent Einar Wold.
Erfaringer med nye produksjonsmetoder: Fabrikkeier Alf
Ording.
Fysiske egenskaper i torv: Sivilingeniør Sv. Skaven-Haug.
Komprimerte torvprodukter for plantedyrking: Direktør
Leif Fr. Koxvold.
Torv som vekstmedium: Forsøksleder Jens Roll-Hansen.
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Tirsdag 12. desember
Kl.

9.00

Myrlandskaper til allmennyttige formål.

Møteleder: Ekspedisjonssjef Gunnar Germeten.
Våre myrer i miljøsammenheng: Professor dr. Olav Gjærevoll.
Undersøkelser av verneverdige myrer: Amanuensis Asbjørn Moen.
Myrselskapets arbeid med vernespørsmål: Myrkonsulent
Per Hornburg.
Myr til idrettsanlegg og friområder: Kontorsjef Magnus
Nilsen. Myrkonsulent Einar Wold.
Kl. 11.30

Utnyttelse av myr til jordbruk og skogreising.

Møteleder: Jorddirektør Ottar Fjærvoll.
Resultater fra Myrselskapets inventeringer: Myrkonsulent Ose. Hovde.
Dyrkingsmåter for myrjord: Direktør Ole Lie.
Synkningsproblemer på dyrket myrjord: Professor Asbjørn Sorteberg.
Strukturproblemer på myrjord: Førsteamanuensis Arnor
Njøs.
Gjødsling, jordforbedring og plantevalg: Amanuensis Rolf
Celius.
Grøfteproblemer på myrjord: Amanuensis Peder Hove.
Skogreising på myr: Statskonsulent Ole Jerven.
Oppsummering og avslutning.

Symposiet ble kunngjort i nr. 4 1972 av Meddelelser fra Det
norske myrselskap. Det er dessuten sendt ut en folder til Selskapets
medlemmer og andre forbindelser som Selskapet har kartotekført.
Vi håper dermed å ha nådd alle interesserte, enten direkte eller indirekte. Det har for øvrig allerede væ:rt en meget god oppslutning
slik at den plass. som står til disposisjon stort sett er belagt, men vi
kan antakelig enda ta imot noen påmeldinger til møtene.
Det norske myrselskap kan feire sitt 70-års jubileum den 11. desember. Ved dette arrangement vil vi derfor også markere denne
milepel i Selskapets virksomhet.
Det er vårt håp at symposiet skal manifestere hva vi vet og mener,
om en rekke aktuelle spørsmål og problemer. Dessuten skal det være
en stimulans til fortsatt arbeid og samarbeid om faglige spørsmål
vedr. myr og torv.

O.L.
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