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UTVALd

sering av torvdrifta er av ovennevnte grunn i høg grad et spørsmål
som det bør arbeides videre med.
Værforholdene har heller ikke. vært de beste for torvdrifta det
siste året, og flere fabrikker opplyser at det har vært dårlige tørkeforhold.
Produksjonen av torvstrø ved landets torvstrerabrikker i 1952 var
itølge de innsendte rapporter 254.420 baller. Det er ca. 77 % av normal fabrikkmessig produksjon som i årene før krigen utgjorde
330.000 baller. Sett i forhold til normalproduksjon er det en økning
på 5,6 % fra foregående år. Den tilsvarende Økning angitt i baller
er ca. 19.000.
Torvstrøproduksjonen som vanlig foregår ved mindre gårds- eller
bygdeanlegg, den såkalte «helmeproduksjon», har vi som nevnt ikke
innhentet direkte oppgaver over. Denne produksjon er derfor skjønnsmessig anslått til det samme som foregående år, dvs. ca. 90 % av
normalt eller ca. 225.000 beregnede baller. Myrselskapets funksjonærer har nemlig - under sine reiser - fått inntrykk av at denne
produksjon av torvstrø har gått omtrent som foregående år.
Avrundet til nærmeste 500 blir årets torvstrøproduksjon 479.500
baller, eller omtrent 83 % av normal produksjon her i landet fØr
krigen. I forhold til den såkalte normalproduksjon er det en Økning
på ca. 4 % fra 1951.
Avsetningsmulighetene for torvstrø er fortsatt forholdsvis gode
og de fleste fabrikker er nå utsolgt for fjorårets produksjon. Selv
om det var noe tregere avgang for torvstrøet fra høsten av, så ville
det i hvert fall i enkelte distrikter vært muligheter for å avsette noe
mere strø enn det er produsert. Dessuten er det fortsatt etterspørsel
til eksport, men dessverre ligger prisen under de nåværende produksjonskostnader ved de norske fabrikker.
En kan vel antakelig si det slik at det norske markedet for tida
ikke kan ta imot noen stor Økning av produksjonen, uten at det samtidig skjer en rasjonalisering av drifta slik at torvstrøet blir billig·ere.
Ole Lie.

TORVTEKNISK UTVALG.
Det norske myrselskaps .styre oppnevnte i møte den 9. januar
d. å. et torvteknisk utvalg bestående av følgende medlemmer: Ingeniør Lars Egeberg jr. (formann), overrettssakfører og landbrukskandidat Arne Valen-Sendstad og ingeniør A. Ording. Som sekretær for
utvalget ble oppnevnt konsulent Ole Lie.
Utvalgets oppgave skal i første rekke være å forberede- og å komme med forslag til eventuelle forsøk i forbindelse med utvidet mekanisering av torvdriften.

