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TORVSTRØPRODUKSJONEN 1959

Nantes Munkegård Il Nordre, ..
Berlicum spesial, N. F
.
Nantes N. F. elite
.
Feonia, N. F. .
.

4023
5836
5208
5166

kg røtter med 14,4 % avfall
»
»
»
8,81 »
»
;>
»
» 11,6 »
»
»
»
» 14,7 »
»

Røttene fikk fin utvikling, men de ble lenger enn vanlig. Også
her må en finne en forklaring på dette ved at myra var for tørr, røttene måtte søke mot dybden etter vann. Gulrota var sådd på drill.
Det var også litt stokkløping, minst var det hos Berlicum, og mest
hos Nantes.
Vekstsesongen 1959 må for myrjorda sitt vedkommende betegnes
som god, til dels særdeles god. størrelsen av avlinger lå over det normale for ymse vekster, først og fremst for høy lå avlingen mye over.
Kvaliteten var ikke alltid god, således ble kornet skadd av dårlig innbergingsvær, særlig havren, men modningen var fullgod.
Haustpløyinga ble noe forsinket på grunn av forsinkede haustinger og sein innberging. Det var heller ikke lett å pløye, da myra var
tørr. Vi ble ferdig med pløyinga siste dagene av oktober måned.
Det var fortsatt lite nedbør utover førejulsvinteren, alle tre måneder hadde under normalen. Tilsammen hadde de tre siste månedene
av året 63 mm mindre enn normalt, det normale er 216 mm. Desember
måned hadde bare 2 mm nedbør. Været holdt seg mildt, og det ble
ikke nevnende tele ved utgangen av det gamle året. For hele året
var det en nedbør på 513 mm, det er 251 mm mindre enn normalt. For
mai/september er det normale 334 mm, det er 66 mm mer enn i 1959.
Temperaturen for veksttida var i middel 11,9 C det er 0,4 høyere
enn det normale. Det var bare juli måned som lå under normal temperatur av vekstmånedene.
0
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Mære, den 14. januar 1960.
Hans Hagerup.

TORVSTRØPRODUKSJONEN 1959.
På grunn av den usedvanlig tørre sommeren vi hadde over hele
Østlandsområdet i ·1959, lå forholdene meget gunstig an for torvstrøproduksjon siste sesong. Også i Trøndelag var tørkeforholdene noenlunde gode i sommerhalvåret med nedbørmengder litt under normalen.
At betingelsene var gunstige går også tydelig fram av den statistikk som Myrselskapet har utarbeidet på grunnlag av innhentede
oppgaver fra torvstrøfabrikkene.
Oppgavene omfatter i alt 50 fabrikker. Av disse har 43 fabrikker
vært i drift i 1959. Den samlede produksjon av torvstrø og Huminal
har vært 4 1 4.4 O O ba 11 er (avrundet til nærmeste 100). Sett i forhold
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til foregående år er dette en Økning av den fabrikk mess i g e
produksjon på ca. 35 %. Produksjonen i 1959 lå også ca. 25 s;,;J over
det man før krigen regnet. for norm a 1 torvstrøproduksjon, nemlig
ca. 33 0.000 baller.
To torvstrøtabrikker er nedlagt i 1959, den ene p. gr. a. brann
i 1958.
Heimeproduksjonen av torvstrø i 1959 har vi ekjønnsmessig anslått til 150.000 beregnede baller. Med heimeproduksjon menes det
torvstrø som gårdene produserer til eget forbruk, og dessuten produksjonen ved små riveranlegg hvor strøet for det meste fraktes løst til
andelseierne. Det er vår oppfatning at denne heimeproduksjonen
stadig har blitt mindre de siste årene, vesentlig på grunn av knappere
tilgang på arbeidshjelp på gårdene.
Den samlede torvstrøproduksjon i 1959 utgjorde fØlgelig 5 6 4.4 0 0
beregnede ba 11 er, dvs. en økning på ca. 16 % fra 1958.
Det ser ut til at mangel på arbeidskraft ikke lenger er noe stort
problem ved torvstrØfabrikkene. Bare noen få fabrikker har meldt
at de har hatt vanskeligheter med å skaffe arbeidshjelp.
Avsetningen av torvstrø har stort sett vært god også siste år,
men en del fabrikker har opplyst at torvstrøet har gått noe tregere
unna enn de nærmest foregående år.
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Einar Wold.

REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE
I DET NORSKE MYRSELSKAP.
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt
den 3. mars 1960 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantzgt. 7, Oslo. Selskapets formann, konsulent Knut Vethe, Asker, ledet
begge møter. Det ble bl. a. behandlet følgende saker:
Representantmøtet.

1. Års m e 1 ding og regn ska. p for 1 9 5 9. Gjennomgåelse
av årsmeldingen ble besluttet utsatt til årsmøtet. Regnskapet ble
godkjent uten bemerkninger og styret meddelt ansvarsfrihet.
2. V a 1 g av s ty r e.
De uttredende medlemmer av styret var: Konsulent, gårdbruker
Knut Vethe, Asker, godseier Severin Løvenskiold, Brandval-Finnskog, og disponent Per Schøning, Rustad pr. Kongsvinger. Konsulent Vethe og godseier Løvenskiold ble gjenvalgt. Til nytt
styremedlem etter disponent Schøn ing, som frasa seg gjenvalg,
ble valgt huminalfabrikant Alf Ording, Nittedal.

