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REPRESIDNTANTMØT,E OG ARSMØTE

Den samlede produksjon av torvstrø i 1950 skulle følgelig bli
445.000 baller (avrundet til nærmeste 1000). Dette tilsvarer ca. 77 %
av normal torvstrøproduksjon her i landet før krigen. Det er en nedgang fra 1949 på 3 % i forhold til normal produksjon.
Det som i første rekke har hemmet torvstrøproduksionen siste
driftsår er - som det går fram av foranståenåe - uten tvil det dårlige tørkeforhold og mangelen på arbeidshjelp.
Vi har fremdeles et ganske stort udekket marked for torvstrø,
både til innenlands bruk og til eksport. Det er derfor å håpe at vi
i åra fremover er i stand til å Øke produksjonen. En har inntrykk av
at interessen for torvstrøproduksjonen er stor ut over bygdene. Flere
torvstrøfabrikker og mindre anlegg er under planlegging.
Høsten 194.9 kjøpte to av våre torvstrøfabrikker inn skjæremaskiner for torvstrø fra Sverige. På grunn av de dårlige værforholdene
fikk dessverre ikke fabrikkene full effekt, av disse maskiner i 1950. Det
er imidlertid håp for at denne mekanisering av strøtorvdriften etter
hvert vil øke produksjonen betydelig.
Ole Lie.

REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET
NORSKE MYRSELSKAP.
Representantmøtet.
Det norske myrselskaps representantmøte ble holdt den 5. mars
d. å. i «Landbrukssalen», Børidernes I-Jus, Oslo. Møtet ble ledet av
formannen, statsgeolog dr. Gunnar Holmsen.
1. Års m e 1 ding og regn skap for 1 9 5 0 med revisjonsberetning ble lagt fram. Regnskapet og årsmeldingen ble godkjent
og styret ble enstemmig innvilget ansvarsfrihet for regnskapet.
2. D e t f r e m 1 a g t e b u d s j e t t o g a r b e i ds p l an ,e n f o r
1951 ble godkjent. Selskapets styre fikk fullmakt til å foreta de
endringer som for holdene krever.
3. Valg av 2 med 1 em mer ti 1 se 1 skapets styre. De
uttredende medlemmer av selskapets styre, direktør Haakon 0. Christiansen, Trondheim, og skoginspektør Ivar Ruden, Sandvika, ble
gjenvalgt.
De gjenstående medlemmer av styret er statsgeolog dr. Gunnar
Holmsen, Vettakollen, konsulent Knut Vethe, Asker, og skogeier Severin Løvenskiold, Brandval-Finnskog. Ifølge Myrselskapets lover er
selskapets direktør, dr. Aasulv Løddesøl, Bygdøy, fast medlem av
styret.
4. Va 1 g av formann og nestformann. Som formann
,og nestformann i Myrselskapet ble henholdsvis statsgeolog dr. Gunnar Holmsen og konsulent Knut Vethe gjenvalgt.
5. Va 1 g av varamenn ti 1 styret. De uttredende varamenn, nemlig direktør David Een, V. Aker, professor dr. Emil Kcrsmo, Oslo, og godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll, ble gjenvalgt. Til

ny varamann for styret, i stedet for brukseier Oscar Collett, Oslo, som
er avgått ved døden, ble valgt ingeniør L. Egeberg jr., Knapstad.
6. Ti 1 revisor f'or 1951 ble A/S Revision, Oslo, .gjenvalgt.

Årsmøtet,
Umiddelbart etter representantmøtet ble det holdt årsmøte på
samme sted. Årsmøtet ble også ledet av selskapets formann.
Å r s m e 1 d i n g o g r e g n s k a p f o r 1 9 5 0 ble lagt fram. Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til regnskapet og årsmeldingen.
Valg av representanter. Av de uttredende representanter ble følgende gjenvalgt:
Oberst Ebbe Astrup, Bestun.
Skogdirektør dr. Alf Langsæter, Oslo.
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal.
Direktør Eyvind Wisth, Oppegård.
Konservator Johannes Lid, Aker.
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika.
Som nye med.lemmer av representantskapet i stedet for ingeniør
E. Cappelen Knudsen, Borgestad, og gårdbruker Hans Flaten, Fåberg,
som begge hadde sagt fra seg gjenvalg, ble følgende valgt:
Landbruksskolebestyrer Joh. Lyche, Råde.
Beitekonsulent Jakob B. Nordbo, Nissedal.
Gjenstående medlemmer av representantskapet er:
Disponent Hj. Kielland, Lillestrøm.
Godseier W. Mohr, Fjøsanger.
Direktør Johs. Nore, Asker.
Disponent Per Schønrung, Kongsvinger.
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim.
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund.
Disponent Lars Egeberg, Moss.
Utskiftingsdirektør T. Grendahl, Oslo.
Det norske myrselskaps foredragamøte under «Landbruksuka» ble
holdt samme dag kl. 18.00 på samme sted.
Det ble holdt foredrag av forsøksleder Hans Hagerup om «Kalkingstorsøk på myrjord» og av forsøksassistent Aksel Hovd om «Engog beitedyrking på myr»,
Dette møte ble også ledet av Myrselskapets formann, statsgeolog
Holmsen, som takket foredragsholderne for de interessante og poengrike foredrag.
Etter foredragene fulgte en ivrig diskusjon hvor særlig de kjemiske forhold ved myrjorda og mikronæringsstoffene ble drøftet.
Disponent Einar Rosenqvtst rettet en henstilling til Myrselskapet
om å ta opp spørsmålet om moltedyrking på myr. Formannen opplyste at saken allerede var tatt opp av selskapet og at styret hadde
besluttet å arbeide videre med spørsmålet.
Foredragene vil senere bli offentliggjort, bl. a. i dette tidsskrift.

