ISSS-medlemskapet nå var øket til kr.
48, - (8 US dollar). Likevel dekker den
nederlandske staten halvparten av driftsutgiftene for ISSS. Styret hadde drøftet
kontingenten og ville foreslå vedtektsendringer som gjorde det mulig for medlemmene å velge mellom bare norsk medlemskap mot en grunnkontingent (kr.
60, - ) og et tillegg for ISSS-medlemskap
(kr. 50, - ) for de som ønsket det. Styrets
forslag om å øke kontingenten til kr.
I JO, - fra 1983 ble på denne bakgrunn
enstemmig bifalt. Kontingent for medlemskap bare i den norske foreningen vil
da bli kr. 60, - .

Arbeidsprogram 1982
Hvatum opplyste at det fra 1982 allerede
er i orden med kollektivt medlemskap i
Det norske jord- og myrselskap. Njøs
nevnte at tur bør drøftes av det nye styret.
Som ideer ble nevnt Mellom-Sverige og
Nord-Tyskland.
Stein Bie hadde antydet at et arbeidsgruppemøte innen ISSS kunne legges hit i
1983 dersom foreningen kan tenke seg å
være arrangør. Lie nevnte også en ide om
å få landbruksministeren med på et møte
om forskningspolitiske spørsmål innenfor
foreningens fagområde.

Valg
Valgkomiteen bestod av Bjor, Frank og
Røhr. Bjor la fram valgkomiteens forslag.
I samsvar med dette ble følgende enstemmig valgt:

Forslag til vedtektsendring
Styrets forslag til endringer av § 4 og § 9
ble enstemmig vedtatt.
I § 4 ble andre linje endret til: «Medlemmene kan selv velge om de vil være
medlem av ISSS». I § 9 ble en setning i
andre og tredje linje endret til: «Alle
medlemmer betaler en grunnkontingent.
Medlemmer av ISSS betaler en tilleggskontingent».
Det ble videre drøftet forslag til endringer av § 5 og § 6. Endelig vedtak ble
utsatt til neste årsmøte.

Formann:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisorer:
Valgkomite:

Eiliv Steinnes
Arne Grønlund
Per Jørgensen
Ingvar Lyngstad
Tore Sveistrup
Ivar Aasen
Arne Stuanes
Kristian Bjor
Jon Frank
Per Kr. Røhr

Styremedlemmene Ole Lie og Olav
Prestvik var ikke på valg. Ifølge vedtektene skal styret selv velge fordelingen av
vervene innen styret.

Lysbilder fra utferd
Karl-Jan Jørgensen viste lysbilder fra foreningens utferd til Numedal-Lågendalen
16. og 1 7. september 1981.
Ingvar Lyngstad

Bengt Rognerud

Foredragsmøte 24.3. 1982 i Norsk forening
for jordforskning
Etter årsmøte i LT-bygningen, NLH, og
en innlagt middagspause onsdag 24.3.-82,
ble det samme sted holdt et åpent fagmøte
kl. 17.00.
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Emne: Jordforskningskongressen i India 1982 - . Hvor går jordforskningen i
1980-åra?

Innlegg ved ISSS-kongressdeltakerne:
A. Njøs, J. Frank og 0. 0. Hvatum.
Møteleder var A. Njøs.
Etter åpning av møtet og en kort oversikt over møtets program, holdt Njøs
møtets foredrag. Han redegjorde først for
selve kongressens opplegg og ulike organisasjonsmøter for «Council» (hvor Njøs
var den norske representant) og i de syv
komisjoner, samt for det tekniske program: Plenumsforedrag, symposier, korte
foredrag innen de ulike komisjoner, og
«posters». Kongressen, som hadde som
tema: «Managing Soil Resources to Meet
the Challenges to Mankind», la i plenumsforedragene spesielt stor vekt på
matproduksjon. Njøs refererte i den anledning en del av det presenterte tallmateriale; fordeling av jord med og uten begrensning for landbruk i ulike verdensdeler, årlig tap av produktiv jord, fordeling
av matvekstproduksjonen (avlinger og
potensial) i verden, virkning av ulike jordbehandlinger,
forurensninger/ næringsstofftap (utvasking og N-tap i gassform).
Hans generelle inntrykk var at den tidligere noe mer optimistiske holdning til
matproduksjonen i framtida nå var blitt
noe mer neddempet. For den sannsynlige
økningen av kornarealet fram til år 2000
nevnte han at Eswarem hadde oppgitt ca.
4 % . Økningen av matproduksjon må
sannsynligvis for størsteparten komme
ved hjelp av økt avling pr. arealenhet.
Han ga ellers spredte trekk fra de mange
spesialforedrag og symposier, og tilslutt
en kort oversikt over land og befolkning
for India (3,28 mill. km2 hvorav hele
44 % er dyrket, 680 mill. innbyggere og
2, I daa/ innb.), samt trekk av Indias historie. Med de store framskritt India har
gjort i landbruket i de senere år er landet
nå praktisk talt selvforsynt med mat. Før

vi gikk over til rapporter fra utferdene, ga
Njøs en kort geologisk oversikt for India,
og sammen med Frank også en oversikt
over de to nyere internasjonalt brukte
jordklassifikasjons-system (det amerikanske- og FAO/UNESCO-systemet).
Hvatum, Frank og Njøs fortalte så med
lysbilder fra forskjellige dagsturer ved
New Delhi under selve kongressen
(8. - 16. februar) og de lengre utferder
(ca. 1 uke) umiddelbart etterpå. Foruten
forskjellige slags jordprofil (alfisol, vertisol m.m.) og varierte former for jordbruk
(korn, sukkerrør, frukt, grønnsaker, te,
nøtter m.m.) omfattet turprogrammene
besøk på forsøksgårder, universitet og
historiske steder (bl.a. Agra) over store
deler av India.
Under kaffen etterpå takket nestformannen Lie de avtroppende styremedlemmer for velgjort arbeid, spesielt formannen Njøs, men også de andre, sekretæren Hvatum og kassereren Sørensen.
Njøs svarte til dette at samarbeidet hadde
gått lett og greit, og Hvatum ønsket det
nye Styret lykke til.
I diskusjonen etter kaffepausen deltok
K.-1. Jørgensen, Njøs, Mørk, Lie, Bjor,
Sorteberg, Grønlund, Hvatum, Bjerke,
Rognerud, Uhlen og Aamodt.
Diskusjonen dreiet seg mest om hvilke
muligheter en har for å øke matproduksjonen på verdens- og landsbasis. I vårt
land bør matkornproduksjonen prioriteres. Myrene kan kanskje trekkes mer inn,
bl.a. til fiberproduksjon. En klarere forsknings- og landbrukspolitikk ble etterlyst.
Forskningsmidlene har vært svart begrenset på dette området.
Njøs avsluttet møtet kl. 20.50.
Før kaffen var 45 personer tilstede og
senere 21.
Amor Njøs
Øivind Hvatum
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Bli medlem av
D E T N O R SK E JO R D - O G M Y R SE L SK A P

Det norske jord- og myrselskap er et allmennyttig frittstående selskap. Som medlem vil
de støtte de formål selskapet har for sin virksomhet. Her gjengis første ledd av
formålsparagrafen:
Det norske jord- og myrselskap skal virke for å utnytte og bevare landets myr- og
fastmarksarealer. Ved selskapets virksomhet legges det vekt på utbygging og rasjonalisering av landbruket. Samtidig skal det tas hensyn til utmarknæringenes interesser, og
de allmennyttige og vitenskapelige verdier som knytter seg til arealene, herunder deres
egenverdi som naturrikdom.

Medlemskontingenten er kr. 50, - pr. år, eller kr. 500, - for livsvarig, personlig
medlemskap.

Innmeldingsblankett:

årsbetalende
Undertegnede melder seg herved som_____ medlem av
livsvarig
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP
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Postadresse.
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Sendes til:
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Postboks 116
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FOR DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP

Ansvarlig:
direktør Ole Lie
Redaksjon, abonnement,
annonser:
Det norske jord- og
myrselskap, adresse:
Hellerud i Skedsmo
Postboks 116
20 I 3 Skjetten
(Sentralbord)
Telefon (02) 7 4 06 10
Postgiro 2 28 98 25
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Tidsskriftet kommer ut 6
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gratis til medlemmene av
Det norske jord- og
myrselskap
Medlemskontingent eller
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medlemskap kr. 500, - .
(H. Clausen A/S)
Henrik Ibsensgt. 5 - Oslo I
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Rimelig og rasjonell lagring
av Fullgjødsel og kalksalpeter
Fullgjodsel og kalksalpeter leven pa pall er
dekket med en krympet plaslhette
Gjodsla kan derfor lagres ute orn o.sse
anv.sninqcr folges
• Lagr111gsplassen 111;c1 være godt 1evnet og
drener,
• Pallene settes
et underlac av planke I
• Eventuelle
i plasthetto» lappes med
tape
Sorn ekstra sikkerhei ved lc1ngt1dslagring
anbefales overdekning med presenninc
Fyli1ngen av g1odselsprederi,n gar let;ere

om pallene ved leverrng plasseres pa bukker.
ramper e I
Denne leveringsformen qjor det enklere a
kjope inn handelsqjodse! tidlrg. slik at prisfordelen ved tidlig kiop lettere kan utnyttes
Cjodse'kjop na gir god forrentning av innsatt
kapital
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