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TORVST~PRJODUKSJONE!N I 1,9418

TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1948.
Det norske myrselskap har som tidligere år ved nyttårsskiftet
hentet inn oppgaver over den fabrikkmessige produksjon av torvstrø
for siste produksjonsår. Vi har for tiden i alt 53 fabrikker her i landet. Av disse har 41 vært i drift, mens 12 ikke har hatt noen produksjon siste sesong. Flere av de fabrikker som ikke har hatt produksjon, opplyser at det har vært umulig å skaffe arbeidsfolk til driften.
Av de 41 fabrikker som har vært i drift, opplyser i alt 20 at det har
vært utilstrekkelig tilgang på arbeidshjelp. Siste sommer var det
meget dårlig tørkevær for torvstrø over store deler av landet, og i alt
18 fabrikker angir at dårlige tørkeforhold har satt ned produksjonen.
Dette gjelder :spe1si!e1t på Østlandet. I Trøndelag' derimot var det
ganske bra tørkeforhold på forsommeren.
Den fabrikkmessige produksjon av torvstrø var i 1948 i alt 217.210
baller. Dette er ca. 66 % av normal fabrikkmessig produksjon, som
i årene før krigen utgjorde omlag 330.000 baller.
Foruten den fabrikkmessige torvstrøproduksjon har vi en ganske
omfattende såkalt «heimeproduksjon» av torvstrø ved små gårdsanlegg og torvstrølag uten fabrikkmessig utstyr. I årene fØr krigen
regnet en med at den normale «heimeproduksjon» tilsvarte omlag
250.000 baller. Når det gjelder «heimeproduksjonem i 1943 har en
dessverre ikke direkte oppgaver å bygge på, men Myrselskapets funksjonærer har under sine reiser i distriktene fått inntrykk av at produksjonen ved de mindre torvstrøanlegg har gått relativt bra og at
det er Økende interesse også for denne produksjon. På tross av det
dårlige tørkeværet har en derfor satt «heimeproduksjonen» i 1943 til
det samme som foregående år, dvs. ca. 90 % av normalt eller ca.
225.000 baller.
Den totale produksjon av torvstrø i 1948 skulle da bli ca. 442.000
baller (avrundet til nærmeste 1000). Dette tilsvarer ca. 76 % av normal totalproduksjon før krigen. Fra i fjor er det en nedgang på ca.
25.000 baller, som må tilskrives det ualminnelige dårlige tørkeværet
vi hadde siste sesong.
Vi håper at man kommende år kan ta igjen nedgangen fra 1947,
og helst Øke produksjonen ytterligere, da behovet for torvstrø er stadig stigende.
0. Lie.

DIREKTØR D. V. BLAAUW
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Det norske myrselskaps visstnok eldste medlem, direktør D. V.
B 1 a au w, GjØlanger, avgikk ved døden den 1. januar i år 95½ år
gammel. Helt til det siste har direktør Blaauw fulgt interessert med
i alt som angår teknisk utnyttelse av torv, og han har ofte sendt
oss interessante brev med nye ideer og inntrykk. Det er med vemod
vi lyser fret1. over direktør Blaauws minne.

