NY DIREKTØR I DET NORSKE MYRSELSKAP
Som ny direktør i Det norske
myrselskap etter direktør Aasulv
Løddesøl, som fyller 70 år den 4.
juli i år, har selskapets styre
og representantskap ansatt mangeårig konsulent i Myrselskapet, sivilagronom Ole Lie. Den nye direktøren tiltrer stillingen den 1. juli.
Ole Lie er bondegutt, født 12/31919 i Skogn, Nord-Trøndelag.
Hans utdannelse spenner over folkehøyskole, hagebruks- og landbruksskole, forberedelseskurs for
Landbrukshøgskolen ved Hamar
Katedralskole, Forvalteravdelingen
ved Vinterlandbruksskolen i Oslo
og Norges Landbrukshøgskoles
jordbruksavdeling, hvor han ble uteksaminert 1946. Lies hovedoppgave gjaldt «Noen holdepunkter til
rettledning ved dyrking og bruk av
Myrselskapets nye direktør, sivil- kvitmosemyr», en besvarelse som
agronom Ole Lie.
bygget på resultater fra egne forsøksfelter, laboratorieundersøkelser og litteraturstudier. Hva praksis angår så er også denne både allsidig og et godt grunnlag for arbeidet i Myrselskapet. Vi nevner først
hans hjemmepraksis på farsgården, Håa i Skogn, hvor myrdyrking
var en sentral oppgave, dessuten praksis ved Jordkulturforsøkene på
Landbrukshøgskolen, og en kort tid leder av Nordland Landbruksselskaps bureisingsvirksomhet. Til Myrselskapet ble han knyttet i
1947, først som sekretær, og senere som konsulent. I denne stilling
foreleste han samtidig jordbunnslære ved Vinterlandbruksskolens
videregående avdeling fra 1947 til 1952.
Av studiereiser i utlandet nevner vi at Lie i 1948 foretok studier
av myrdyrking og torvdrift i Danmark og Sverige, og myrdyrking i
1950 i Finland. I 1953 foretok Lie en studiereise i Skottland, Irland
og England med formål å studere torvdrift, myrdyrking og skogreising på myr.
Lies skriftlige produksjon omfatter hittil i alt 14 arbeider, som
først og fremst behandler emner vedkommende myrdyrking og torvdrift, men han har også utarbeidet flere «studiebrever» til Landbrukets Brevskole (sammen med statskonsulent Torstein Christensen).
Ole Lie har allerede satt spor etter seg som myrdyrker og praktisk
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administrator. På myra Vivang, Våler i Solør, har han, i tilknytning
til Kåten gård, dyrket opp ca. 500 dekar med godt resultat. Denne
betydelige innsats, som er vel verd å nevne i denne forbindelse, ble
muliggjort ved at Lie fikk innvilget permisjon fra stillingen i Myrselskapet.
Myrselskapets nye direktør er allerede godt kjent blant myrdyrkere
og torvinteresserte i store deler av vårt land. Hans arbeidsevne og
samarbeidsvilje er velkjent. Hittil har han overveiende vært knyttet
til Sør-Norge, men han har også hatt endel konsulentoppgaver i NordNorge, vesentlig vedkommende produksjon av ulike former for torvbrensel. Vi som arbeider i Myrselskapet, og sikkert også selskapets
medlemmer, hilser den nye direktøren hjertelig velkommen til fortsatt godt samarbeid, og ønsker ham all mulig lykke og suksess i Myrselskapets tjeneste.

RADIKALE RETNINGSLINJER FOR SVENSK
JORDBRUKSPOLITIKK
Sterk begrensning av produksjonen.
Utgangspunktet for de nye forslagene til retningslinjer for svensk
jordbrukspolitikk, er at jordbrukspolitikken bare er en del av samfunnets alminnelige økonomiske politikk. Målet er derfor å kunne
gjennomføre en jordbruksproduksjon av ønsket størrelse til minst
mulige samfunnsøkonomiske kostnader, samtidig som jordbrukerne
får muligheter til å følge med i den alminnelige forbedring av levestandarden, sa direktør Halvdal Astrand i et foredragsmøte arrangert
av Norsk Landbruksakademikerlag i Oslo.
Midlene til å gjennomføre en slik jordbrukspolitikk er prisregulering og rasjonalisering. Med rasjonalisering menes da en overføring
av arbeidskraft og andre produksjonsmidler til næringer hvor de gir
større utbytte enn i jordbruket, og dels tiltak for å effektivisere de
produksjonsmidlene som blir tilbake i jordbruket og som er nødvendige for å fylle produksjonsmålsettingen.
Komiteen som har lagt fram retningslinjene, har delt seg. Flertallet er enig i den primære målsettingen, mens mindretallet vil sette
som første mål å gi en skikkelig betaling for arbeid og kapital til de
effektive bruk.
Beskyttelsen for jordbruket er vesentlig høyere enn for andre næringer. Man vil derfor stimulere arbeidskraften til så fort som mulig,
å skaffe seg bedre betalt arbeid i andre næringer. Etter komiteflertallets mening innebærer dette en så sterk reduksjon av produksjonen
at matvaresituasjonen kan komme i fare i tilfelle avsperring. Produk83

