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TORVSTRØPRODUKSJONEN 1957

Formannen i <<Jordregisterutvalget>>, driftsagronom Oskar Øksnes, Steinkjer1 holdt foredrag over emnet: «Om opprettelse av jordregister».
Under den etterfølgende diskusjon ga konsulent i Myrselskapet;
Os c. Hovde, Åfarnes, en orientering om arbeidet med å få opprettet et <<jordregister» for Bud herred, Møre og Romsdal. Likeså
pekte direktør L Ø d d e s Ø 1 i et innlegg på den store betydning det
ville ha å få opprettet et jordregister. Både foredraget og innleggene
vil bli trykt i neste nr. av «Meddelelser fra Det norske myrselskap».

TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1957.
I likhet med tidligere år er det også for året 1957 innhentet oppgaver over torvstrøproduksjonen ved landets torvstrørabrlkker.
Oppgavene omfatter i alt 51 fabrikker, idet 2 fabrikker er nedlagt
siden året før. Av fabrikkene har 42 vært i drift i 1957, det er det
samme antall som året før. Mangel på arbeidskraft og enkelte spesielle forhold er anført som grunn til at så mange fabrikker ikke har
hatt torvstrøprodusjon.
Den samlede torvstrøproduksjon ved fabrikkene var 2 3 7.4 O O
ba 11 er (avrundet til nærmeste lnO). Det er ca. 72 % av normal
torvstrøproduksjon fØr krigen, som var oppgitt til ca. 330.000 baller.
Heimeproduksjonen av torvstrø i 1957 har vi anslått til å være ca.
180.000 beregnede ba 11 er eller ca. 72 % av normal tørkrigsproduksjon, som var på ca. 250:000 beregnede baller. Det er regnet med en
nedgang på ca. 20.0'DO baller fra foregående år. Med heimeproduksjon menes det torvstrø som gårdene produserer til eget forbruk og
den torvstrøproduksjonen som foregår ved små riveranlegg til andelseiere og andre. Det er Myrselskapets funksjonærer som på sine reiser
i løpet av året søker å vurdere størrelsen av heimeproduksjonen.
Den samlede torvstrøproduksjoncn i 1957 skulle bli i alt ca.
4 l 7.4 O O beregnede ba 11 er. Sammenliknet med produksjonen
i 1956 har det vært en nedgang i totalproduksjonen på ca. 12 %.
Over hele Østlandet har tørkeforholdene for torvstrøproduksjonen vært elendige siste sommer. En privat nedbørmåling ved en
fabrikk i Solørdistriktet viste at det i månedene mai-september kom
over det dobbelte av normal nedbør i dette distriktet. De fabl'ikkene
som har kunnet nytte hesjer eller tørkehus har kunnet holde produksjonen forholdsvis godt oppe selv under slike usedvanlig ugunstige
tørkeforhold som vi hadde sist sommer.
Avsetningsforholdene har vært meget gode også siste året. Svikten i produksjonen på grunn av de dårlige tørkeforhold har vært
sterkt medvirkende til at fabrikkene ikke har kunnet dekke etterspørselen etter torvstrø.
E. W.

