for jorddyrking og bruksutbygging, vil
vi uttrykke vår store beundring for folk
som har mot og krefter til å gå på og
gjennomføre disse oppgavene.
Det er folk som har vært med å bygge
landet.
De har skapt produktive arealer der
det før var utmark.
De har bygget ut produksjonsappara-

tet med bygninger, dyr og maskiner.
De har beriket landbruksmiljøet og
bosettingen.
For forsyningssituasjonen med mat i
vårt land betyr deres innsats mye.
Vi gratulerer med den heder som Ny
Jords diplom er, og ønsker alt godt for
tiden som kommer.
Ole Lie.

Johan Lyche har rundet de 70
Fylkeslandbrukssjef
Johan
Lyche
rundet 70 år i april 1981. Dermed trakk
han seg tilbake som fylkeslandbrukssjef
i Østfold, ved oppfylt aldersgrense.
Johan Lyche er født 16.4.1911 i Øre
kommune, Møre og Romsdal. Han ble
uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole i 1935.
Lyche var først engasjert i Landbruksdepartementet og Statistisk Sen tralbyrå i korte perioder inntil han
overtok stillingen som generalsekretær
i Norske 4H. Fra 1939 til 1952 var Lyche
rektor ved Tomb jordbruksskole under
oppbyggingsperioden for skolen.
Johan Lyche ble i statsråd 9. november 1951 beskikket som fylkeslandbrukssjef i Østfold. Han overtok embetet 15.
april 1952 og leverte over denne stafetten til sin etterkommer 30. april 1981.
Når det gjelder tillitsverv i forskjellige organisasjoner, faglige utvalg og
komiteer har Johan Lyche en merittliste lengre enn de aller fleste. Vi kan
her bare peke på et utvalg av hans vita
og gjøremål:
Vi vil først nevne at Johan Lyche i
mange år har hatt en sentral plass som
tillitsmann i Det norske jord- og myrselskap. Han tegnet seg som medlem av
selskapet (Det norske myrselskap) i
1941, og ble valgt som medlem av Det
norske myrselskaps representantskap
på årsmøtet 5. mars 1951. Lyche ble
gjenvalgt i alle år til og med 1976.
Under det konstituerende møtet for

sammenslutningen av Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord til Det
norske jord- og myrselskap 6. april 1976,
ble fylkeslandbrukssjef Johan Lyche
valgt som ordfører for det nye selskaps
representantskap. Lyche er siden gjenvalgt og har fungert som ordfører inntil
han foran representantskapsmøtet 7.
august 1981 meddelte valgkomiteen at
han ikke ønsket gjenvalg.
Johan Lyche har i forskjellige stillinger, og nå sist som fylkeslandbrukssjef
i Østfold, vært særdeles aktiv både som
fagmann og administrator. Lyche har
vært en god støtte for Det norske jord-
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og myrselskap. Selskapet har i Lyches
tld som fylkeslandbrukssjef, hatt en
rekke oppdrag i Østfold fylke. Lyche
har støttet selskapets arbeid også på
det iritcrriasj oriale plan, bl.a. ved medlemskap i den nor~ke avdeling av det
internasjonale myr- og torvselskap.
Johan Lyche har spesielt vært aktiv i
jordvernsaken og bl.a. i den forbindelse
skrevet verdifulle artikler i selskapets
tidsskrift.
Det norske jord- og myrselskap har
mye å takke Lyche for når det gjelder
medvirkning og innsats for selskapets
saker. Som leder av representantskapets forhandlinger var han alltid situasjonens herre.
Under selskapets representantskapsmøte på Beito 7. august 1981 takket styrets formann, fylkesmann Thorstein
Treholt, den avgående ordfører i represcntantskapet for alt det arbeid som
han hadde nedlagt for Jord- og Myrselskapets virksomhet og saker.
Johan Lyche har som nevnt ikke bare
ofret seg for sitt embete og stillinger.
Vi vil i korthet nevne følgende tillitsverv: Formann i Norsk Sivilagronomlags styre, ordfører for samarbeidsrådet
for norske agriculturkandidater, medlem av styret i Norges Akademikersamband, medlem av styret i Embetsmennenes Landsforbund, medlem av styret
i Seksjonen for opplæring og opplysning under Nordiske jordbruksforskeres
forening, medlem av Østfold fylkes komite for utbygging av jordbruks-, hagebruks-, husstell- og skogbruksundervisningen i fylket, formann i komiteen
for rasjonalisering av landbruksundervisningen i fylket, medlem av styret for
Haga jordbruksskole og formann i styret for Kalnes jordbruksskole, formann
i Østfold fylkes møllekomite, formann i
styret for Bondeuka i Østfold, ordfører
i representantskapet for Østfold Slakteri, styremedlem og styreformann i
Norske 4H og Landbruksdepartementets
representant i styret for Landbruks-
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departementets Film- og Billedkontor,
medlem av representantskapet for Moss
Aktiemøller, ordfører i representantskapet og formann i kontrollkomiteen fra
1966 til 1971, medlem av Råde formannskap fra 1948 til 1952, viseordfører, varamann til Stortinget 1945-1949 og 1949
-1953, medlem av Oslo Bispedømmeråd
fra 1949-1958 og formann i foreningen
av norske fylkeslandbrukssjefer fra 1972
til 1980.
Av Johan Lyches mange arbeidsoppgaver på det internasjonale plan vil vi
nevne at han har vært visepresident
for informasjon og rådgivning i «European Agricultural Society», og medlem
av European Society for Rural Sociology m.fl.
Vi vet at dette bare er et utdrag av
Johan Lyches mange tillitsverv og oppgaver, og dessuten vet vi at han aldri
bare «følger med», men han «legger seg
i selene» for å gjøre innsats der han
er satt. Vi forstår at Johan Lyche må
ha en arbeidsevne langt ut over det
vanlige. Han er fortsatt i full gang med
arbeidsoppgaver for samfunnet og sine
medborgere.
Nå er det kanskje Glomma som fiskeelv han har høyest på prioritetslisten.
Lyche en formann i organisasjonskomiteen for dette formål. Han ivrer for
bygging av fisketrapper og ellers for at
dette store vassdraget på 747 km med
sideelver, skal bli mer produktivt og
med edlere fiskearter enn de som i dag
dominerer.
For sin store innsats på de mange
samfunnsgavnlige og humanitære områder ble Johan Lyche i 1981 tildelt
H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull.
Han innehar dessuten deltakermedaljen fra krigen 1940-45, æresmedlemskap av Norske 4H og Det norske hageselskaps hederstegn.
Vi vil til slutt takke for hjelp og
medvirkning hittil, og gratulerer med
vel gjort innsats på de mange områder.
Ole Lie.

