40

FORANSTALTN[NGE~ TIL ØKNING AV B~ÆNDTORVPRODUKTIONEN

Det øvrige tilbehør som rørledning fra eltemaskinens pumpe til
torvgraven, spader, planker, trillebaarer eller tipvogner og skinner m. m.
forutsættes det, at laantageren skaffer tilveie paa egen bekostning.
Det første sæt paa zo maskiner er allerede avsendt. De øvrige
3 o maskiner vil, efterhvert som de blir færdige, bli fordelt over hele
landet.

TORVLAANEFONDET

S som

TATENS torvlaanefonds midler utlaanes _dels som anlægslaan og dels

driftslaan til brændtorv- og torvstrøanlæg.
Der gjælder følgende vilkaar for laanene :
I.

Anlægslaan.

§

I.

Anlægslaan tilstaaes til nyanlæg og til betydeligere utvidelser:

§

_2.

Laan kan tilstaaes med indtil tre fjerdedeler av det beløp, hvortil
indkjøpet 'av torvmyr, dennes planering og avgrøftning samt anlæggets
. kostende er anslaat, dog ikke med høiere beløp end kr. 100 o oo.oo
for brændtorvanlæg og kr. 50 000,00 for torvstrøanlæg.
· Under anlægsutgifter kan rnedtages utgifter til planlæggelse, opførelse av nødvendige hus, anskaffelse og montering av alle slags maskiner med tilbehør (herunder transportvogner og skinner), anskaffelse
av inventar, hesjer, rammer og redskaper, samt andre lignende utgifter,
·som er nødvendige, forat anlægget kan komme i fuld stand fætdig
til drift.
·
Saafremt andragendet gjælder utvidelse eller forandring av ældre
anlæg, medtages i overslaget kun utgifter til anlæggets utvidelse og·
istandsættelse,

§ 3.
Laanene skal være avdragsfri i I aar og tilbakebetales derpaa
like store aarlige avdrag hvert aars iste december.
Tilbakebetalingstiden, der som regel ikke bør være .under 6 · aar
og ikke over 10 aar, fastsættes i hvert enkelt tilfælde av landbruksdepartementet.
Dette fastsætter likeledes fristen for driftens igangsættelse, der
som regel ikke bør utstrækkes over 1 aar fra laanets tilstaaelse.
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§

4 ..

Renten- er indtil videre i.1/2 procent pr. aar for kommune og samt virkelag, forøvrig 3½ procent pr. aar og erlægges efterskudsvis hveraars t ste december
Renter og avdrag indbetales til skattefogden.

§ 5;
For laanet stilles - betryggende sikkerhet ved pant i fast eiendom,
ved depositum eller kommunegaranti.

§ 6.
Andragende om laan indsendes til Landbruksdepartementet og rnaa indeholde oplysning om! vedkommende eiendoms navn. gaards- og bruksnummer, skyld i mark og øre samt - hvis pant bydes som' sikkerhet
- orn mulige tidligere heftelsers størrelse og tinglæsningsdatum. Andra- gendet skal der hos være ledsaget· av specificert · opgave over anlæggets
kostende samt en sakkyndig erklæring angaaende myrens kvalitet.

§ 7.

r

I

Laanet utbetales som regel med ½ _ved titstaaelsen, ¼ naar ar
. beidet er saa langt fremskredet, at det mottagne forskud er forbrukt
til planmæssig utført arbeide, og 'resten ¼, naar _anlægget i sin helhet
er færdig overensstemmende med "planen.
·
Andragendet om utbetaling indsendes til Landbruksdepartementet og
'skal forsaavidt angaar aden og 3dje termin være ledsaget av en bevidhel:e fra offentlig ara~ jordbr~k-, skog- eller torvfunktionærer om,
at betmgelserne for utbetaling er tilstede.
.
·
Andragende om utbetaling av restbeløpet skal derhos være ledsaget av en attestert regnskapsekstrakt over · anlæggets - eller de utførte
arbeiders kostende.

§

8,

Det· offentlige har ret til· stadig at holde sig underrettet om alt,
hvad der angaar anlægget og driften. ~
Saalænge laanet ikke i sin helhet er tilbakebetalt, har laantageren
aarlig til tid, som. fastsættes av Landbruksdepartementet, at indsende .til
dette indberetning om fabrikkens drift i det forløpne aar. Indberet,- .ningen · skal indeholdezoplysning om størrelsen av fabrikkens produk- tion samt i ti_lJælde om grunden til, at denne har været indskrænket.:

§

q.

Dersom laanet ikke anvendes i det øierned, hvortil det er ind- vil_get, eller· renter. eller avdrag ikke betales· i ,ret tid, eller hvis an-
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lægget ikke er færdig inden den fastsatte frist, kan den utbetalte del av
.laanet straks inddrives, og resten tilbakeholdes av det offentlige.
. Saafrernt Landbruksdepartementet tinder, at vandrift foregaar, kan
laanet opsiges med 6 maaneders varsel.
Det samme gjælder, hvis departementet finder, at størrelsen av
fabrikkens aarlige produktion aapenbart ligger væsentlig under, hvad
der efter forholdene med rimelighet kan kræves, ·
Erlægges ikke renter eller avdrag til forfaldstid, svares rentesrenter og efterskudsrenter av det resterende beløp med 6 - seks
procent aarlig.
§

I O.

Laantageren forpligter sig til at avtorve myren paa en saadan
maate, at undergrunden efter avtorvningen kan opdyrkes eller beplantes
med skog, og i den hensigt sørge for, at den avtorvede undergrund
planeres og avgrøftes.
I særlige tilfælder kan departementet lempe paa eller frafalde helt
de i denne paragraf opstillede betingelser.

II.

Drijtslaan.

§

I.

Driftslaanene kan tilstaaes nyoprettede brændtorvfabrikker og torvstrølag til iste og adet aars . drift. De vil særlig bli ydet i tilfælde,
hvor det ellers vilde være vanskelig at faa driften i gang eller at holde
den ga_aende, samt for at muliggjøre eller lette økning av driften.
·
§

2.

Driftslaan kan tilstaaes eiere av brændtorvfabrikker med indtil kr.
pr. ton av aarets antagelige produktion samt torvstrølag med
.indtil kr. f ,oo pr. m.3 (balle) forventet producert masse pr. aar.

-10,00

; § 3.
For laanene stilles betryggende sikkerhet ved pant i fast eiendom,
ved selvskyldnerkaution,· depositum eller kommunegaranti.

§

4.

Laanene · forrentes med 3 ¼ procent pr. aar og tilbakebetales med
en. halvdel den iste decem ber samme aar, og den anden halvpart den
· r ste mai næstefter,
Renterne erlægges samtidig med avdragene. Indbetalingen sker
til skattefogden.
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§ 5.
Andragende om laan indsendes til Landbruksdepartementet og maa
indeholde oplysning om vedkommende anlæg, særlig om dettes art og
om størrelsen av den kapital, som er nedlagt i anlægget, samt om den
antagelige størrelse av aarets produktion.
Det maa derhos redegjøres for de ornstændigheter, som i henhold
til § r ovenfor kan begrunde: tilstaaelsen av laan.

§ 6.
I
. Det offentlige har ret til stadig .at holde sig underrettet om alt,
som vedkommer driften .
§ 7.
Dersom laanet ikke anvendes i det øierned, hvortil det er indvilget, eller renter eller avdrag ikke betales i ret tid, er den mottagne
kapital med renter straks forfalden til betaling. Erlægges ikke renter
eller avdrag til forfaldstid, svares rentesrenter og efterskudsrenter av det
resterende beløp med 6 -----'- seks -- procent aarlig.
§ 8.
Laantageren forpligter sig til at a"1torve myren paa en saadan
maate, at undergrunden efter avtorvningen kan opdyrkes eller beplantes
med skog, og i den hensigt sørge for, ;1t den avtorvede undergrund
planeres og avgrøftes. I særlige tilfælder kan departementet lempe paa
eller frafalde helt de i denne paragraf op~tillede betingelser.

PRÆMIE FOR TORVOGPTAGNINSMASKIN
Sveriges Riksdag er foreslaat · bevilget
oo ooo kroner som
F
.
belønning for den bedste konstruktion av maskin for optagning
OR

I

av torv.
Med nutidens torvmaskiner kan man kun opta til bearbeidelse
2,5 ton torv lufttør beregning pr. mand og dag. Tænker man sig en aarlig
produktion av 4 millioner ton lufttør tarv, som skal o ptages i løpet a \'
høist 70 dager kræves hertil omkring 25 ooo mand, som i dette korte
tidsrum er en umulighet at skaffe tilveie,
Dette viser betydningen av at faa mer arbeidsbesparende maskiner.
Som forholdet er nu blir ogsaa maskintorven for dyr til at kunne for·
ædles }il torvpulver eller torvkoks m. m.

