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Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow samt godseier Arthur
Krohn og direktør Helge Alme.
Efter at en del foreningsanliggender var behandlet holdt Svenska
Mosskulturforeningens direktør · Dr. H. von Peilitzen et med lysbilleder
illustreret foredrag om: Maskinelle anordninger for optagning av grøfter i myr.
Derefter holdt den, svenske stats første torvingeniør, kaptein E.
Wallgren foredrag om : Hvorledes skal man under de nuværende hoie
brændselpriser kunne jaa istand en øket brændtorvproduktion og i hvilken
utstrækning kan man i industrien erstatte importere! brændsel med brændtorv. Efterpaa blev der et ganske livlig ordskifte om de forskjellige
torvberedningsmetoders mangler og fordeler. Blandt de forslag, som
bragtes paa bane, for at fremme brændtorvdriften, kan nævnes, at staten
bør bevilge en sum av 2 millioner kroner, der utlaanes til brændtorvfabrikkene som driftskapital. For hvert ton brændtorv lufttør beregning, som en brændtorvfabrik tilbereder og utlægger paa tørkefeltet, skulde
fabrikken faa et laan av I o kr., mot at staten faar pant i torven. Naar
saa fabrikken i løpet av høsten og vinteren sælger torven og faar meget mer end 1 o kr. pr. ton betales laanet tilbake til staten. Dette
burde ogsaa være naget at tænke paa for os, idet vore fleste brændtorvfabrikker har en meget knap driftskapital.
I forbindelse med, møtet hadde Svenska Messkulturforeningen arrangert en meget instruktiv og interessant brændtorvutstilling:

ØKET ANVENDELSE AV TORVSTRØ I FJØS,
STALD OG SVINEHUS
.. Kunstgjødsel kan vanskelig skaffes.
'

VERDENSKRIGEN har medført at det nu er meget vanskelig at faa

kjøpt kunstgjødsel. Thomasfosfat faar man ikke. Kali kun en enkelt sort. Selv vort eget Norgesalpeter er der mangel paa.
Under disse forhold gjælder det at ta vare paa den naturlige gjødsel
og dette kan man bedst opnaa ved rikelig bruk av torvstrø i fjøs, stald
og svinehus. Vore .torvstrøfabrikker har ikke synderlig store Jagere iaar
paa grund av den regnfolde eftersornmer, som hindret tørkningen. Det
gjælder derfor at være ute itide med bestillinger.
Likesom torv ialrnindeliget bør ogsaa torvstø nu forbydes eksporteret.

