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vil ein finne at det er særs stor sansynlegdom til vissa for at kobolt
er plantenæring.
Ein kan gå ut frå dei kjensgjerningar at kobolt fins i alle plantar
og at koboltinnhaldet i avlinga aukar etter koboltgjødsling. Ein kan
like eins gå ut frå at underskot på kobolt er årsak til ein husdyrsjukdom som helst høvrer heime i dei regnrike kyststrok.
Vi har havt og har koboltmangel på husdyra her på forsøksgarden og i ei heller sterk grad. Verlaget er det milde regnrike kystverlag og vilkåra for å få utslag for koboltgjødsling er difor tilstades
i heg grad.
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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1953.
(50. arbeidsår)

Medlemstallet har i året vært 82 årsbetalende og 13 livsvarige,
tilsammen 95 medlemmer.
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt
medlemmene gratis.
I beretningsåret har selskapet fått som bidrag kr. 2.000,- fra
Nord- og sør-Trøndelag fylker, fra kommuner kr. 2.105,- og fra
sparebanker og forretningsbanker kr. 250,-, tilsammen kr. 4.355,-.
Styret vil med dette få uttale vår beste takk for disse bidrag
som viser stor interesse for selskapets arbeid.
Arbeidet i 1953 har i første. rekke konsentrert seg om inventering
på Hitra. Som nevnt før har selskapet i tidligere år foretatt en rekke
oppmålinger og bonitering av myrområdene demte. Det er tidligere
besluttet å få disse områder knyttet sammen ved en inventering
etter de regler som brukes av Det norske myrselskap. I 1952 var det
på tale å få en av Det norske myrselskaps konsulenter til å ta seg
av dette, men p. g. a. annet presserende arbeid ble dette umulig.
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I 1953 har imidlerttd konsulent Oscar Hovde foretatt en fullstendig
inventering av myrene i Sandstad herred.
Det er hensikten å fortsette dette arbeid også i 1954 og da i
Fillan herred og hvis mulig også i Hitra herred.
Ved siden av dette inventermgsarbstd har det bare vært et par
mindre undersøkelser av torvstrø - og dyrkingsmyrer i nærheten
av Trondheim.
Styret for selskapet har i beretningsåret vært f ølgende:
Formann: Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim.
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære.
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. SjØgard, Steinkjer,
->>Ingv. Grande, Trondheim,
lektor H. 0. Christiansen, Trondheim.
fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem,
ingeniør A. Moen, Trondheim.
Varamenn:
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen,
ingeniør J. Minsaas, Trondheim,
sokneprest 0. RØkke, Grong,
gårdbr. 0. SØgstad, pr. Levanger,
kj øpmann Simon Engen, Trondheim,
kjemiker Ulf Wirum, Trondheim.
Sekretær og kasserer: Ingeniør A. Moen, Trondheim.
Revisorer: Grosserer Chr. Christiansen og amanuensis S. Tiller.
Representanter til Det norske myrselskap: Landbrukskjemiker O.
Braadlie, Trondheim, oppmålingsfullmektig Th. LØvlie,
Sandvika.
Representant til «Landbruksuka i Trondheim»: Ingeniør A. Moen.
Regnskapsutdrag for 1953.

Inntekter:
Beholdning fra forrige år
. kr. 22.901,24
Bidrag fra Nord- og Sør-Trøndelag fylker
. >>
2.000,00
»
kommuner
. »
2.105,00
»
banker
. »
250,00
Medlemskontingent
. »
400,00
Renter for 1953
. »
392,68
Ymse ................................................ »
37,80
Kr. 28.086,'/2
Utgifter:
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
Reiseutgifter
... ..... .... .. ............. .. ..... ...... »
Kontingent til Det norske myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . »

806,45

469,15
189,00
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Oppmåling, kartkopier, analyser
Kassabeholdning

.
.

Hi5:l
»
»

2.264,96
24.357,16

Kr. 28.086,72
1. januar 1954.
Trondheim, ------15. mars 1954.
Revidert:
Chr. Christiansen, S. Tiller

Adolf Moen,
kasserer.

Årsmøte 1954.

Arsmøtet i Trøndelag Myrselskap ble holdt i forbindelse med
landbruksuka i Trondheim torsdag den 23. mars 1954, under ledelse
av formannen, landbrukskjemiker 0. Braadlie.
Arsmelding og regnskap ble referert og godkjent.
Valg: Som formann gjenvalgtes landbrukskjemiker 0. Braadlie,
Trondheim, og som øvrige medlemmer av styret valgtes fylkeslandbrukssjef Ingv. Grande, fylkeslandbrukssjef M. SjØgard, forsøksleder
H. Hagerup, fylkesagronom Helge Syrstad og lektor Håkon Odd
Christiansen.
Som varaformann gj,envalgtes forsøksleder H. Hagerup, Mære,
og som varamenn til styret valgtes ingeniør A. Moen, gårdbruker
Nils Berg, ingeniør J. Minsaas, sokneprest 0. Røkke, gårdbruker 0.
søgstad og kjemiker Ulf Wirum.
Som revisorer gjenvalgtes grosserer Chr. Christiansen og amanuensis S. Tiller, med ingeniør J. Minsaas som varamann.
Som representanter til Det norske myrselskap gjenvalgtes landbrukskjemiker 0. Braadlie og oppmålingsfullmektig Th. Løvlie,
Sandvika.
Som representant til «Landbruksuka i Trondheim» gjenvalgtes
ingeniør A. Moen, med kjemiker Ulf Wirum som varamann.
Til kasserer og sekretær gjenvalgtes ingeniør A. Moen, Trond-·
heim.
Konsulent i Det norske myrselskap, Ose. Hovde, holdt et meget
interessant og populært foredrag over emnet: «Hva kan myrjorda
i Sandstad kommune på Hitra brukes til». Etterpå vistes en film,
utlånt av den Hollandske ambassade: «Fredelig erobring av jord fra
ha vet i Holland».
Etter foredraget var det innlegg av jordskiftedommer Solheim,
som gjorde rede for de innviklede eiendomsforhold på Hitra, samt et
kortere innlegg av fylkeslandbrukssjef Grande. Foredraget og innleggene ble påhørt med den største oppmerksomhet og fikk, etter
formannens takketale, stor fagnad.
Arsmøtet som ble holdt i Frimurerlosjens lokaler, var meget godt
besøkt av interesserte deltakere i Landbruksuka i Trondheim.
A. M.

