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eventuelt har vedtatt budsjettforslaget. Det er imidlertid all grunn
til å anta at statsbidraget på torv vil bli utbetalt minst etter de någjeldende satser kr. 8,00 pr. m3.
Nærmere underretning om statstilskuddet og statsgarantien vil
bli meddelt senere.»

TORVFRONTEN I SVERIGE.
Nedenstående klipp som vi har tillatt oss å ta fra Svenska Valloch Mosskulturforeningens tidsskrift, «Beten - Vallar - Mossar»,
viser at en også i Sverige på nytt går inn for en størst mulig produksjon av innenlandsk brensel. Det er som en forstår frykten for svikt
i importen av brensel som gjør at en også i vårt naboland treff er til tak til å øke den innenlandske brenselsproduksjonen.
De svenske brenntorvprodusenter har, som en vil se, opplivet sitt
gamle Riksforbund, for på den måte å stå sammen om de spørsmål
som vil reise seg når de på nytt skal sette produksjonen i gang.
«Det borjar rora sig igen på torvfronten.
Branntorvproducenternas Riksforbund blev for et par år sedan
nedlagt eftersom det inte langre syntes Ionande att syssla med torvbramsle. Det såg ut att bli så latt att få brårisle från utlandet, så
mte hade staten något intresse av att uppmun tr a till inhemsk br ansleframstallning. Det borj ade anses, att branntorven knappast någonsin mera skulle få betydelse i stort, och det spåddes redan att brårisle
trån skogen skulle få mycket liten anvandning. Någon m:; pr. varmepanna och år for tandning. Resten skulle det importerade branslet
soria for. Och for att riktigt avtrubba all t intresse for inhernsk
bransleframstallning, forbilligades genom subventionering anvandnmgen av importbranslet.
Det har redan kommit annat ljud i skallan. Nu vill man åstadkomma reserver av hundratusentals m3 ved och nu ar staten genom
Branslekommissionen beredd att stalla rantefrit.t forlagskapital till
forfogande for brånntorvtillverkare.
Och så kommer det sig att ett 40-tal torvproducenter i månadskiftet mars/april varit forsamlade i torvmetropolen Vislanda och beslutat att återuppliva sitt riksforbund. Så nu skall det tydligen bli
nya tag i de många brånntorvsmossarna och de rostiga eller bortforda
maskinerna skall rustas upp, resp. nyanskaffas. Kanske rent av statens eget foretag i Vislanda satrer i gång med såval de avbrutna forsoken som direkt rråmstållning av branntorv. Kanske rent av planerna på kultivering i någon form av de stora arealer, dår torvtakten
avslutats, ta praktisk form.
Som ett apropå till det nyvaknande intresset for torvindustri må
antoras en annens i en storre tidning dari en patentsakt metod for
rramstallnmg av torvkulor utbj udes till forsaljning.»

