VÆ R OG TORVTØRK

ved siden av forsøksvirksomheten og derved optre som selger av torvstrø og brenntorv for· å tilfredsstille en del av behovet for disse varer,
det bør man heller overlate til de private anlegg. Skulde man innskrenke sig til. å forsøke på å samle erfaringer om torvbrukets mange
skrøpeligheter og ulfuldkommenheter kun ved å avlegge mer og mindre
flyktige besøk ved forskjellige anlegg, blev det nok _av mindre verdi.
Praktisk erfaring får man best i den praktiske bedrift og der kan man'
følge med i de minste detaljer, hvorved man blir istand til å kunne gi·
anvisning på forbedringer.
Torvdrift som helhet betraktet kan ikke for tiden sies å stå i høi
kurs. Der er kanskje også dem, som mener, at torvbruk avhengig av!
tufttørkning ingen berettigelse har. Det beste bevis for at torvdrift'
kan være en lønnsom forretning er, at der fra myrselskapets anlegg:
fremlegges regnskaper, som viser driftsoverskudd. Regnskapet for året·
1923 viste, at man var på god vei og selv om der i 1924 er blitt et:
tilbakeslag takket være de uheldige værforhold, har man samtidig vunnet så mange erfaringer om muligheten for en mer driftssikker luft-·
tørkning, at man med større trygghet kan se fremtiden imøte og der-:
ved bidra til å fremme torvbruket i vårt land.
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30 sider med billeder. Beretningen omhandler forsøk med torvgravernaskin og torvtransportør av omtrent samme konstruksjon som ved Det
Norske Myrselskaps Forsøksanstalt i Torvbruk. Forsøkene omfatter såvel meteorologiske undersøkelser vedrørende lufttørkning av torv som
automatisk opgravning, utlegning og innhøstning av brenntorv, også
innbefattet omkostninger.
Den endelige beretning vil først bli ferdig
senere.

