H M Kongens Fortienestmedalie tildelt Gunnvor Oterholm

Aministrasjonssekretær
Gunnvor
Oterhalm ble ansatt som kontorassistent i Selskapet Ny Jord 1. april 1937.
Hun rykket senere opp i stilling som
kontorfullmektig i særklasse.
Ved sammenslutningen i 1976, av
Det norske myrselskap og Selskapet
Ny Jord til ett selskap, Det norske jordog myrselskap, ble frk. Oterholms stilling som kontorfullmektig i særklasse,
automatisk overført til det nye selskapet, som er en videreføring av de gamle selskaper med deres arbeidsoppgaver. Arbeidets karakter og ansvar medførte at frk. Oterholm etter sammenslutningen ble for fremmet til administrasjonssekretær i selskapet.
Gunnvor Oterhalm sluttet i selskapets tjeneste 31. juli 1978 etter oppnådd
pensjonsalder. Hun har derved mer
enn 41 års tjenestetid for en og samme arbeidsgiver.
Frk. Oterhalm har hatt ansvaret for

selskapets bokholderi. De før ste 39 år
for Selskapet Ny Jord og deretter to
år for det sammensluttede selskap. Frk.
Oterholm har i tillegg hatt en rekke
andre arbeidsområder.
På grunn av selskapets allsidige engasjement med bureisingsvirksomhet,
herunder salg av jordarealer på avbetalingsvilkår, nydyrkingsvirksomhet på
entreprenørbasis og på egne felter,
samt undersøkelser og planlegging for
jorddyrking m.v., har frk. Oterholms
arbeidsoppgaver og ansvarsforhold
vært meget omfattende. Hun har utført
en rekke oppdrag av administrativ karakter vedr. forvaltningen av selskapets eiendommer og virksomheten for
øvrig.
Det er vel ingen utenom bureisernes
egne rekker som i samme grad som
frk. Oterholm, har fulgt med bureiserne og følt med dem i deres forhold.
Hun har gledet seg på deres vegne når
det har gått bra og har hatt dyp medfølelse med dem når problemene meldte seg.
Under sammenslutningen av de to
selskaper og den første innkjøringsperioden med bl.a. nytt opplegg for selskapets regnskaper, var frk. Oterholms
gode kunnskaper bl.a. om tidligere Selskapet Ny Jords virksomhet av uvurderlig betydning for det nye selskapets
utforming.
Gunnvor Oterhalm har hele tiden utført sitt arbeid på en særdeles tilfredsstillende og samvittighetsfull måte.
Hun har vært en trofast og god medarbeider for kolleger og ledelse i selskapet. Positivt innstilt til samarbeid
såvel med gamle som nye medarbeidere.
Frk. Oterholms innsats har vært
langt ut over det som er vanlig og må
karakteriseres som særdeles verdifull
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til fremme av selskapets samfunnsgavnlige virksomhet. Hun er rettskaffen i all sin ferd.
Tildelingen av HM Kongens fortjenstmedalje til administrasjonssekretær Gunnvor Oterholm, er en hedersbevisning for lang og trofast tjeneste i
landsgavnlig virksomhet.
HM Kongens fortjenstmedalje ble
overrakt frk. Oterholm av selskapets
styreformann, fylkesmann Thorstein
Treholt under en enkel sammenkomst
den 9. november 1978 i selskapets nye
hovedkontor på Hellerud i Skedsmo.
Utdelingen foregikk i nærvær av representanter for frk. Oterholms nærmeste slekt, kolleger, selskapets styre
og øvrige gjester.

Frk. Gunnvor Oterhalm kunne ved
denne anledning også glede seg ved vel
fortjent hyldest og anerkjennelse fra
styreformannen, tidligere direktør Aksel Tveitnes som takket for langt og
godt samarbeid og fru Haldis Tveitnes
som i muntre ordelag ga uttrykk for
sin takknemlighet til frk. Oterhalm.
Ellers takket direktør Lie og kontorsjef Wold for åpent og velvillig samarbeid og medvirkning i den tiden det
nye selskap hadde fungert, og direktør
Ole Rømer Sandberg jr. takket på familiens vegne både for heder til sin
tante og for den glede hun alltid hadde
vært - og var for den øvrige familiekrets.
Ole Lie.

Arealbruk i byer og tettsteder
Foredrag av jorddirektør Ottar Fjærvoll
Konferanse den 30 .oktober 1978 Studieselskapet for regionplanarbeidet
i Østlandsområdet.
BAKGRUNNEN:
Vi er vant til å oppfatte Norge som
et land med svært god plass - bare
ca. 12 mennesker pr. krn-. Det totale
arealressursbilde viser imidlertid at
av vårt samlede areal er: ca. 1 % bebygd areal, 3 % jordbruksareal, 21 %
produktivt skogareal, 9 % myr og våtmarksområder, hele 66 % lavproduktive arealer. Dette betyr at ca. % av
landarealet er egnet for biologisk produksjon.
Målt etter jordbruksareal har vi bare ca. 2 dekar pr. innbygger, mens
gjennomsnittet for planeten Jorden antas å være ca. 3,7 dekar. Målt på dette
viset har vi slett ikke god plass, men
hører til klodens virkelig overbefolkede
områder med en selvforsyningsgrad
for matvarer fra landbruket på bare
ca. 33 %-
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I Energimeldingen, St.meld. nr. 32
(1975-76) og i Stortingsmeldingen om
Lanbrukspolitikken, St.meld. nr. 14
(1976-77), blir søkelyset satt på disse
problemene. Alle vet at vårt samla
dyrka og høsta areal på grunn av nedbygging og nedlegging av bruk har
minska betydelig i de par siste decennier. Fikk tendensen fra før 1976 fortsette. usjekket, ville vi ved århundreskiftet ha ca. 10 % mindre dyrka jord,
samtidig som 1 million flere nordmenn
skulle mettes. Etter en samlet vurdering kom regjeringen - siden også
Stortinget - til at en slik utvikling
ikke kunne aksepteres. Kursen måtte
legges om. Nå skal det dyrka arealet
økes med 1 mill. dekar på 15 år.
Skal vår selvforsyningsgrad med
matvarer fra landbruket økes vesentlig med de beskjedne justeringer av
kostholdet Ernæringsmeldingen legger opp til, kommer våre reserver av
udyrka, men dyrkbar jord i fokus. Både planeten Jorden og Norges poten-

