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,gjelder den økonomiske side ved brenntorvprodukisjonen er det naturlig å understreke dens v a 1 u t am e s si g e andel og den a v 1 a s tn ing på import bud s j ette t som brenntorvproduksjonen resulterer i.
Det kan ha sin interesse å spørre hvor meget brenntorvproduksjonen i år representerer i penger beregnet på grunnlag av de maksimalpriser som for tiden gjelder for torv. Vi går da ut fra torv av
beste kvalitet, nemlig med et vanninnhold på høyest 30 % .
1.064.325 m 3 stikktorv
39.915 m~ maskintorv

a
a

kr. 21,50
kr. 30,00

ca. 22,9 mill. kr.
ca. 1,2 »
»

Tilsammen ca. 24,1 mill. kr.
Regner en torv av middels kvalitet, dvs. torv med 30-35 % vann,
så er prisen pr. m" stakktorv kr. 20,00 og pr. m" maskintorv kr. 28,0::J.
Da blir verdien av årets torvproduksjon på produsentenes hender
rundt regnet 22 millioner kroner. M. a. o. er det ganske betydelige
verdier det dreier seg om.
Det kan være grunn til å fremheve til slutt at det er ingen lett
oppgave å få økt brenntorvproduksjonen på kort varsel slik som arbeidsforholdene ligger an i vårt land for tiden. Når det gjelder produksjonen av m a s k i n t o r v, som en først og fremst tenker på som
sa 1 g stor v, er det særlig viktig at risikomomentet reduseres til det
minst mulige, at avsetningen er sikret på lengere sikt, og at
prisene ligger gunstig an så torvprodusentene finner det regningssvarende å investere kapital i slike anlegg. M. a. o. må såvel produsentene som det offentlige bevisst gå inn for en Økning hvis det
skal bli noe s o m m o n n e r.
Oslo, den 17. november 1951.
Aasulv Løddesøl.
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Livsvarige:
Ankenes jordstyre, Elvegård.
BjØrkli, Rudolf, disponent, Lakselv.
Brandbu Almenning, Røykenvik.
Christiania Portland Cementfabrik, A/S, Oslo.
Degernes kommune, Degernes.
Dyrøy kommune, Brøstadbotn.
Eriksen, sverre, skogforvalter, Osen pr. Rena.
Furnes Almenning, Brumunddal.
Furnes kommune, Jessnes.
Gårdsnummer 44, Nordvik pr. sørvik.
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Halvorsen, P. S., forstmester, Ringelia p.å.
Hetland, John, ingeniør, Bryne.
Langmorkj e Almenning, Vågåmo.
Norheim, Torkell, bonde, Bryne.
Nøtterøy kommune, Nøtterøy.
Os jordstyre, Os pr. Bergen.
Ree, Tor, forretningsfører, Bryne.
Ringsaker jordstyre, Moelv.
Rollag kommune, Veggli.
Romedal Almenning, Vallset.
Rønåsmyra Torvfabrikk A/S, Grue, Solør.
Råde kommune, Råde.
Sokndal jordstyre, Hauge i Dalane.
Sortdal, K. K., statskonsulent, Vågåmo.
Stange Almennmg, Stange.
Terra Nova, A/L, Kongsvinger.
Tjelta, Sigurd, gårdbruker, Tjelta på Jæren (tidl. årsbet.).
Vogt, C. S., skogforvalter, Molde.
Årsbetalende:
Anda, Garmann, gårdbruker, Klepp st., Jæren.
Arås, Rolf, gårdbruker, Asebakken.
Beia Bonde- og Småbrukarlag, Nesbyen.
Brennung, Haakon, ingeniør, Nils Juelsgt. 64, Oslo.
Dalsmosen torvstrølag, Ull erud pr. Drøbak.
Engebretsen, Kri,5tian, torvmester, Våler i Solør.
Fet jordstyre, Feitsund.
Haugen, Olav I., driftsagronom, Hamar.
Hauradalen, Anund, gårdbruker, Edland, Telemark.
Hølby, Hilmar, småbruker, Hunder st.
HØisæt, Ivar, disponent, Fall st.
Irish Sugar Company, 7, Clare Street, Dublin C. 2, Irland.
Johansen, Asbjørn, fylkesgartner, Bodø.
Johansen, Edvin, kfopmann, Kokelv.
Kvissel, Knut, agronom, Lomen.
Kvithammer Forsøksgård, Stjørdal.
Larsen, Henrmlg, lensmannsbetjent, Asebakken.
Modum kommune, Vikersund.
Mære landbruksskole, Mære st.
Nordland landbruksskole, Bodø.
Nysted, Alb., småbruker, Ulvsjøen.
Otterøy kommune, Fosslandsosen.
Rogaland landbruksselskap, Stavanger.
Rognhaug, Arthur, forstkandidat, Galterud st.
Sikvieland, Retsius, bonde, Bryne.
Sjo, Kåre, Røyrvik i Hardanger.
Sortland komm. Bureisingslag, Kjerringneis, Sigerfjord.
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Straume, Sigmund, lensmann, Lunde i Telemark.
Sømna jordstyre, Vik i Helgeland.
sønsterud, Knut 0., småbruker, Uvdal i Numedal.
sør-Varanger kommune, Kirkenes.
Tana kommunale kontor, Boftsa.
Taraldsen, Tarald, torvstrerabrikant, Heimvard pr. Årnes st.
Torvstrøforsyningen, Tordenskjolds plass 3, Oslo.
Vang Almenning, Vang, Hedmark.
Walberg, Ole, Sandvåg.
Indirekte medlemmer:
Trøndelag Myrselskap

2 medlemmer

NYTT SKOTSK MYRSELSKAP.
I de senere år har det i Skottland vært en sterk interesse for en
rasjonell utnyttelse av myr og utmarker, og i det hele av alle naturressurser som landet rår over. Arealet av såkalt «underutviklet land»,
som også omfatter myrene, oppgis til ca. 48 mill. dekar. De store både
forsyningsmessige og Økonomiske interesser som knytter seg til disse
betydelige utmarksvidder har ført til dannelsen av et nytt selskap:
«scottish. Peat and Land Development Assocuition» (forkortes til
S.P.A.L.D.A.) med sete i Glasgow. Selskapets program er samlet i tre
hovedpunkter:
1. Rasjonell utnyttelse av all utmark og myr for mat- og skogproduksjon og opprettelse av en rekke mønsterbruk med tanke på a
finne frem til en gunstig form for bureising.
2. Rasjonell utnyttelse av landets torvressurser såvel for kraftproduksjon som brensel.
3. Effektiv opplysningsvirksomhet gjennom møter, studiegrupper,
brosjyrer, presse og ved parlamentarisk virksomhet.
Det norske myrselskap vil ønske S.P.A.L.D.A. fremgang og·
he 11 til gjennomføringen av sitt betydningsfulle program. Selskapet
har vist vårt selskap den ære å velge direktør Løddesøl til «Associate
Vice-President», en honnør vi selvsagt setter stor pris på. Vi føler
oss forvisset om at samarbeidet mellom våre to selskaper vil bli det
aller beste.

TIL
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER !
Redaksjonen ønsker alle medlemmer og øvrige forbindelser av
Det norske myrselskap
En god jul og et riktig godt nyttår!

