Ny Jords diplom til Knut Grydeland
Ny Jords diplom er tildelt Knut Grydeland, Kråkstad
for fortjenstfull innsats ved bruksutbygging.
Diplomet ble overrakt av selskapets styreformann, fylkesmann Thorstein Treholt
under en sammenkomst i Kråkstad samfunnshus torsdag 21. april 1983. Formannen uttalte bl.a. følgende:
« På vegne av Det norske jord- og myrselskap har jeg den ære å opplyse at
selskapets styre enstemmig har vedtatt å
tildele Knut Grydeland Ny Jords diplom
for hans store innsats ved utbygging av
eiendommen Opsahl.
Det er Ski landbrukskontor som har
tatt initiativet og søknaden er enstemmig
anbefalt både av Ski landbruksnemd og
av Akershus fylkeslandbruksstyre.
Siden Grydeland overtok Opsahl i
1 9 5 5 er hele eiendommen grøftet. Det er
planert 5,6 dekar, og det er nydyrket 52, 7
dekar. Det er opplyst at det foreligger
planer om ytterligere nydyrking. Gården
består av ca. 400 dekar innmark. Eiendommen har dessuten en betydelig
gårdsskog.
Grydeland har gjort en innsats langt
over det vanlige. Herredsagronomen opplyser at Opsahl har hatt det sterkeste
utbyggingsprogram i Ski kommune i løpet av de siste 25 år. Hele eiendommen er
fullgrøftet. Arronderingen har blitt bedre.
Det er - som nevnt - foretatt nydyrking og hele I 270 m åpne kanaler er
lukket.
Dette er en samfunnsmessig innsats
som Det norske jord- og myrselskaps
styre enstemmig har vedtatt å påskjønne
med Ny Jords diplom. Vi trenger mer
jord for å sikre landets matforsyning om
tilførslene utenfra skulle svikte. Det er
derfor godt for oss alle at vi har folk som
Knut Grydeland. Vi takker og hedrer
ham med denne påkjønnelse, som jeg
håper han vil motta og finne en plass til».
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Under sammenkomsten var det hilsningstaler av fylkeslandbrukssjef Nils
Beitnes, Akershus, formann i Ski landbruksnemnd, Johan S. Johannson, varaordfører i Ski kommune Arne Foss,
herredsagronom i Ski Yngve Brauti, tekniker Roald Berg (som var fungerende
herredsagronom da saken ble tatt opp) og
direktør Ole Lie som også takket for
serveringen.
Det ble gitt uttrykk for stor anerkjennelse for Grydelands innsats fra alle hold.
Knut Grydeland takket selv for tildelingen av diplomet. Han understreket gleden av å drive med jordbruk, en glede
han hadde følt gjennom hele sitt liv og
virke. Grydeland takket også for den
hjelp han hadde fått til planlegging m.v.
fra landbruksetaten, spesielt ville han nevne Roald Berg som har vært teknisk
planlegger og til tider fungerende herredsagronom i Ski og Oppegård kommuner.
Vi gratulerer Knut Grydeland med hedersbevisningene.
Ole Lie

