TRØNDELAG MYRSELSKAP
0

Arsmelding 1987
84. arbeidsår

Medlemskap og organisasjon
Medlemstallet i 1987 var i alt 171, og det
er 10 færre enn i 1986. Av medlemmene
er 4 æresmedlemmer og 73 livsvarige
medlemmer.
Følgende personer har vært valgt til
ulike tillitsverv i 1987:
Formann: Bonde Jon Woll, Verdal.
Varaformann: Bonde Oddvar Osen,
Åfjord.
Styremedlemmer:
Disponent· Arne
Grønning, Steinkjer. Fylkesagronom
Harald Rian, Trondheim. Bonde Fridtjof Mølnvik, Snåsa. Bonde Arnt Inge
Vodnild, Nerskogen.
Varamenn til styret: Bonde Ivar Forbord, Skatval. Bonde Arnfinn Børø,
Hitra. Bonde Mathias Formo, Skage i
Namdalen. Bonde C. 0. Halvas-Svendsen, Holtålen. Bonde Bjørnar Roel,
Namdalseid. Bonde Jarl Vågen, Verrabotn.
Representanter i Det norske jord- og
myrselskap: Jon Woll og Fridtjof Mølnvik. Vararepresentant: Oddvar Osen.
Representant i Landbruksveka i Trondheim: Harald Rian. Vararepresentant:
Arne Grønning.
Revisorer: Tidligere konsulent Lorentz
Kvaal, Steinkjer og herredsagronom
Audun Grav, Verdal. Vararevisor:
Bonde Asbjørn Gjermstad, Sparbu.
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Valgkomite: Forsker Rolf Celius,
Sparbu (formann). Herredsagronom
Einar Øien, Fosslandsosen. Bonde Inge
Krogstad, Lundamo.
Sekretær og kasserer: Konsulent Inge
Olav Nøvik , Sparbu.
Styrets virksomhet
Det er holdt 3 styremøter i meldingsperioden og styret har behandla 14 saker.
Arbeidet med forberedelser av foredragsmøter , mark dag og årsmøte har
som tidligere tatt mye abeidstid.
Av andre saker kan nevnes:
Markdag i Bjugn.
Trøndelag Myrselskap ordnet med
foredragsholdere og annonsering
samt økonomisk bistand, mens en
lokal arrangementskomite ordnet
grøftedemonstrasjon og servering.
Representasjonsoppgaver.
Nord-Trøndelag Landbruksselskap
- Jon Woll.
Det norske jord- og myrselskap Oddvar Osen, Fridtjof Mølnvik.
Faggruppe for jord- og plantekultur i
Sør-Trøndelag - Harald Rian.
Faggruppe for jord- og plantekultur i
Nord-Trøndelag - Inge N øvik.
Landbruksveka i Trondheim
Harald Rian.

Representantskapsmøtet i Det norske
jord- og myrselskap

Trøndelag Myrselskap var som alt nevnt
representert ved Oddvar Osen og Fridtjof Mølnvik. Møtet ble holdt på Norges
Landbrukshøgskole, Ås.
Vårt forslag til forandringer i vedtektene ble ikke vedtatt. Møtedeltagerne
ble vist om på høgskolen og på Landbrukets analysesenter, som er en avdeling
av Det norske jord- og myrselskap.
Representantskapsmøtet i Nord-Trøndelag Landbruksselskap

Jon Woll møtte for selskapet.
På møtet ble landbruksveka i NordTrøndelag vedtatt nedlagt i sin nåværende form. I stedet avvikles en større
landbruksutstilling i Stjørdal i august
hvert 4. år i samarbeid med landbruksveka i Trondheim. Dette betyr at Trøndelag Myrselskap må avvikle sitt årsmøte uavhengig av Landbruksselskapets
arrangement, da mars/april er den beste
tida for vårt årsmøte.
På representantskapsmøtet ble Trøndelag Myrselskap formelt tatt opp som
medlem av faggruppa for jord- og plantekultur i Nord-Trøndelag. Inge Nøvik
har senere møtt på det ene møtet denne
gruppa har hatt etterpå.
Sør-Trøndelag Landbruksselskap

Harald Rian har møtt både på representantskapsmøtet og i faggruppa for jordog plantekultur i Sør-Trøndelag. Han
møter imidlertid også som fylkesagronom i faggruppa, og Trøndelag Myrselskap kunne derfor sansynligvis stille med
annen representant i tillegg. Dette skal
tas opp på førstkommende representantskapsmøte, og i tilfelle vi får stille
egen representant, har styret utpekt
Oddvar Osen til å stille der.

Faglig arbeid

I meldingsåret er det holdt to fagmøter.
Det første ble holdt i samband med årsmøtet i Steinkjer 25. mars, og det andre
som markdag i Bjugn 3. august (se egen
omtale).
Temaet på fagmøtet etter årsmøtet
var våtkompostering av blautgjødsel.
Foredragsholdere var Kristen Myhr, SF
Kvithamar, Noralf Rønningen, FK
Trondheim og Olav Sørbø , fylkeslandbrukskontoret i Nord-Trøndelag. Disse
tok for seg biologiske og agronomiske
sider ved saken og maskintekniske og
bygningstekniske måter å løse metoden
på. Både foredragene og spørsmålene
fra salen etterpå viste at det enno er
uavklarte spørsmål i forbindelse med
våtkomposteringsmetoden.
Markdag i Bjugn

Sted: Varighet bureisingsfelt. Temaet
her var todelt. Ole Lie, direktør i Det
norske jord- og myrselskap, tok for seg
dreneringspro blematikken. Arrangøren
hadde fått gravd opp ei grøft like ved
lokalet, og her ble demonstrert riktig
legging av rør med dekkmateriale.
Birger Tangen, Fosen Forsøksring,
snakket etterpå om plantevalg og om
konsekvenser av kjøring med tungt
utstyr på myrjord. Etter foredraget var
det «inspeksjon av et forsøksfelt med
kjørebelastning og av en kålrotåker med
kålrot på drill.»
Ølgod-plogen

Plogen skulle ha vært brukt på 6 felt,
men på grunn av den blaute sommeren
siste år lot det seg ikke gjøre å bruke den
mer enn på 1 felt. Slitasje og sundkjøring
har selvsagt vært ubetydelig denne
sesongen, men det er behov for innkjøp
av enkelte slitedeler.
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Økonomi

For 1987 er det bokført medlemspenger
to ganger. Dette skyldes at oppgjør for
Trøndelagsmedlemmene for 1986 var
forsinket og ikke kom med før i 1987regnskapet.
Søknad om økonomisk støtte ble dette
året sendt til kommuner, fylker og noen
banker. Tilslaget har vært omlag som
tidligere år. Andre inntektskilder har
vært utleie av plogen og renteinntekter.
De største utgiftspostene har vært markdagen i Bjugn og reiseutgifter.
For øvrig viser en til særskilt
regnskapsoversikt for 1987 basert på
revidert regnskap.
Verdal/Mære 19.02.1988.
Jon Woll

formann

Inge Olav Nevik

sekretær

Trøndelag Myrselskap har i 1987 mottatt
tilskudd fra disse kommuner og fylker.
Kommuner:

Verran 1986
Fosnes 1986
Meldal
Overhalla
Nærøy
Tydal
Selbu
Holtålen
Rissa
Verdal
Vikna
Klæbu
Oppdal
Fosnes 1987
Flatanger
Steinkjer
Verran 1987
Namsskogan

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

500,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
2000,00
500,00
1000,00
500,00
500,00
750,00
2000,00
1000,00
100,00
500,00
1000,00
300,00

Fylke:

Sør-Trøndelag
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kr. 3000,00

REGNSKAPSOVERSIKT FOR 1987
Trøndelag Myrselskap
INNTEKTER
Tilskudd: Kommuner
kr. 15 650,00
::; 000,00
Fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
kr_.------'-Medlemskontingen t 1986 + 1987
.
598,87
Renter: Sparebanken Inntrøndelag 11.60596 .. kr.
33.17980 .. kr. 12 081,98
97,48
Postgirokonto 5876750
~
k_
r.
~
Plogen
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kr. 12 778,33
kr. 1 200,00

o

kr. 35 985 ,03

Sum inntekter

UTGIFTER
Kontorutgifter, årsmøte m.m. .
Annonser
Innkjøp, fagmøter, opplysning (markdag)
Reiser
Sum utgifter
Driftsoverskudd

kr. 18 650 ,00
kr. 3 356,70

kr.
kr.
kr.
kr.

.
.
.
.

7
1
3
7

704,40
967,10
810,00
768,40

kr. 21 249,90
kr. 14735,13

.................

kr. 35 985,03

Sum

BEHOLDNINGER
Kassa
Postgirokonto 5876750
Sparebanken Inntrøndelag 11.60596
33 .17980

kr.
kr.

.
.
kr. 9 261,93
. . . . . . . kr. 106 987, 79

Utestående krav ....................
Sum
Ølgod-plogen

.

728,60
357,86

kr. 116 249,72
kr.
400,00
kr. 117 736,18
kr. 10 000,00
kr. 127 736,18

Totale beholdninger

Mære 31. desember 1987
' 15 · februar 1988
Inge Olav Novik
kasserer
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