DIPWM
Det norske jord- og myrselskap har fått utarbeidet et diplom,
som kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent med
virksomhet til fremme av selskapet og dets oppgaver. Diplomet
er tegnet i !ZL~j av tegneren Thv. L. Ravn.
Det norske jord- og myrselskaps styre har vedtatt følgende
retningslinjerfor tildeling av diplomet:

RETNINGSLINJER
for tildeling av Det norsk jord- og
myrselskaps diplom

I. Diplomet tildeles jordbrukere som har
innlagt seg særlig fortjeneste med nydyrking. bureising eller annen bruksutbygging. Med særlig fortjeneste forstås her at vedkommende på en mønstergyldig måte. med stor egeninnsats
og god planlegging. har utført en innsats ut over det som er vanlig.
2. Foruten de forutsetninger som er skissert i pkt. I. bør betingelsen for å få
tildelt diplomet være at bruket og jorda etter nydyrkingsarbeidet er blitt
drevet på en fagmessig forsvarlig måte.
og at den om mulig fortsatt drives slik.
3. Bestemmelsene i pkt. 1 og 2 ovenfor
skal ikke være til hinder for at diplomet kan utdeles til personer som har
gjort seg særlig fortjent ved medvirkning til at ny jord er blitt kultivert. at
kvaliteten av dyrkingsarbeidet er blitt
høynet eller at verdifulle jordressurser
er blitt bevart. Diplomet kan også tildeles personer som har utført en innsats ut over det vanlige innen torvdrift
og annen utnyttelse av torvressursene.
Personer som pga. virksomhet til
fremme av selskapets arbeid blir valgt
til æresmedlemmer tildeles diplomet
som tegn på æresmedlemskap i selskapet.
4. Søknad med forslag om tildeling av
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lom fremmes normalt av eller gjennom vedkommende landbruksnemnd
som behandler og gir innstilling i saken til fylkets landbruksstyre. sammen
med de nødvendige opplysninger. Fylkeslandbruksstyret/fylkeslandbrukssjefen på sin side avgir også uttalelse
med innstilling. hvoretter søknaden
sendes Det norske jord- og myrselskaps styre.
Som nødvendige opplysninger regnes bl.a. navn og alder på vedkommende som skal tilgodeses ( i tilfelle
ektepar - navn og alder på begge
ektefeller), hvor stort areal eventuelt
nydyrkingen omfatter. egeninnsatsen.
kvaliteten av arbeidet. den senere drift
av jorda og bruket 111.v.
Ovennevnte som angir saksgangen
skal ikke være til hinder for at også
andre skal kunne reise forslag om tildeling av selskapets diplom. Slike forslag skal vanligvis forelegges vedkommende landbruksnemnd som så behandler saken videre i henhold til bestemmelse i dette punkt.
I spesielle tilfeller kan selskapets styre vedta tildeling av diplomet uten at
saken har vært forelagt landbruksmyndighetene som nevnt foran.
5. Tildeling av De norske jord- og myrselskaps diplom foregår ordinært på
selskapets styremøter. Vedtaket skal
være enstemmig.
Navnene på diplommottakerne offentliggjøres i selskapets tidsskrift i for-

bindelse med en om tale av deres arbeid.
6. Overrekkelsen av diplomet bør fortrinnsvis foregå ved en festlig sammenkom st. hvor også vedkom m endes
nærmeste fam ilie og representanter for

kom m une og fylkeslandbrukskontoret
så vidt mulig er tilstede. Hvis ikke en representant fra Det norske jord- og myrselskap har anledning til å foreta overrekkelsen, sørger selskapet for at en annen person utfører dette oppdraget.
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Bildet viser der nye diplom s0111 [arste
gang ble tildelt og overrakt H.M. Kong
Olai· V pa 80 årsdagen J. Juli I 983.

V ed årsskiftet
Et nytt år er nå (ferd med å gå over i historien. Det kan
derfor være grunn til et tilbakeblikk på selskapets
virksomhet.
Det første man må hefte seg med er
vanskelighetene for nyetablerte bureisere
og andre bruksutbyggere, som ennå ikke
har kommet over virkningene av de store
investeringene.
Utgiftsøkningen pga. prisstigningen de
senere år, har medført en sterkere belastning enn vi har vært vant med. Dette
skyldes at tilskottssatsene og lånebeløpene
fra Landbruksbanken ikke er justert oppover i takt med prisstigningen. Dette krever at et større pengebeløp må skaffes
tilveie med egne midler eller kortsiktige
lån i andre banker. I mange tilfeller har
derfor gjeldsbelastningene og renteutgiftene blitt alt for høye.
Av de årsaker som her er nevnt, har

selskapet i 1983 ikke kunnet anbefale
søkere å starte opp med bureising uten at
det er dokumentert at søkerne sitter inne
med betydelig egenkapital i penger eller
andre ressurser (maskiner og besetning).
Av samme grunn er også virksomheten på selskapets felter blitt redusert i
forhold til tidligere år. Noe aktivitet har
likevel vært i gang på flere av feltene. Det
har vesentlig omfattet leplanting, kanalisering og veibygging.
Reising av nye bruk har ofte stor betydning som virkemiddel for opprettholding av bosettingen. Vi har derfor funnet
det forsvarlig å holde en viss aktivitet i
gang når det gjelder forberedende tiltak.
Undersøkelse og planlegging for opp-
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icopal
rette og korrugerte
plast drensrør

Korrugerte drensrør
på kveil
AJS Fjeldhammer Brug har levert
ca. 150.000 km drensrør. (Det blir
noen ganger rundt jorda!) - lcopal
drensrør er gjennomprøvde kvalitetsprodukter med mange fordeler:
• PEH eller PVC i fire dimensjoner - som dekker alle dreneringsbehov.
• Et omfattende utvalg koblingsdeler.

A/S Fjeldhammer Brug
Divisjon Plast
Postboks 85, 1473 Skårer
Telefon 02/70 35 30

• Riktig perforering garanterer
rikelig inntakskapasitet.
• Uperforert bunn hindrer innslamming når riktig filtermateriale anvendes.

Rette drensrør
• Rikelig innløpsareal
• Glatte vegger - stor kapasitet
• Funksjonsriktige koblingsdeler
- enkel legging
• Lengder å 6 meter.
• 9 forskjellige dimensjoner.

FJELDHAMMER
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STATENS
LANDBRUKSBANK
{tidl. Hypotekbanken, Småbruk- og
Bustadbanken og Driftskredittkassen).

Hovedsete: Oslo N. Vollgt. 11 - tlf. 41 49 50
Avdelinger: Bergen - Trondheim - Tromsø

DRIFTSMIDLER TIL LANDBRUKET KJØ PER
DU HOS OSS!
Felleskjøpet har avdelinger over hele landet der du kan kjøpe
KRAFTFOR
MASKINER
HANDELSGJØDSEL
SÅVARER
OLJE M.M.
Felleskjøpet, Oslo
Felleskjøpet, Rogaland Agder
Felleskjøpet, Trondheim
Vestlandske Felleskjøp
Møre Felleskjøp
Nordmøre og Romsdal Felleskjøp

Alle 6 felleskjøpene samarbeider gjennom
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Norske Feffeskjøp

I

Bøndenes egen innkjøpsorganisasjon

Vileverer

kvalitetsprodukter
til det norske
landbruk
INTERNATIONAL
HARVESTER
traktorer med 2 eller 4 hjuls
trekk fra 30 HK til 125 HK.

SAMPO skurtreskere
med 9 til 11 fots skjære bord.

HARDI sprøyter
i en rekke forskjellige størrelser og modeller.

Dessuten kjente merker som: JUKO kombi og kombi slep.
HOWARD roterende harv, - jordfres~r - storballepresse - gjødselspreder.
YLO rotorhøyvender, - gaffelsidevender, - sentrifugal
rotorvender. TRIMA lesseapparat. INTERNATIONAL pick-up presse.
ACCORD plantemaskin.
. . . og alt i norske redskaper.

Vi har et GODT UTBYGGET delelager og servicenett .
Egen landbrukskjemiavdellng med dyktige fagfolk som gir råd
og veiledning i riktig plantevern.

UGRASMIDLER SOM:
ACERTROL TRIPPEL
AFALON-LINURON
AVADEX BW
DOWPON-DALAPON
1S0-CORNOX.
RAMROD

ROUNDUP
TCA-NaTA
TREFLAN
WEEDAR
WEEDEX
med flere

SOPPMIOLER • SKADEDYRMIDLER • VEKSTREGULATORER

as Edv. Bjørnrud
Stanseveien 2, Oslo Q~ Tlf. (02) 25 08 52
Rakkestad tlf: (031) 21 685 -Vikersund tlf. (03) 78 24 30
Kløfta tlf (02) 98 06 20- Moelv tlf. (065) 67 599- Trondheim tlf. (075) 20 685
Steinkjer tlf. (077) 62 664

