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TO R V STR Ø PR O D U K SJO N EN I 1960

TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1960.
Det norske myrselskap har - i likhet med tidligere år - samlet
inn oppgaver over torvstrøproduksjonen i 1960.
Det er innhentet oppgaver fra samtlige landets torvstrpf'abrlkker,
i alt 50 fabrikker, hvorav de fleste ligger i Østlandsområdet. Av disse
har 46 fabrikker vært i drift i 1960.
Den samlede produksjon ved fabrikkene har vært 270,.000 baller
(avrundet til nærmeste 100). Dette er en nedgang på ca. 35 % fra
1959, som da utgjorde 414.400 baller.
Torvstrøproduksjonen som foregår ved mindre gårds- eller
bygdeanlegg, den såkalte «h e i m e produksjon», har vi skjønnsmessig anslått til ca. 150.000, beregnede baller. Dette er det samme
kvantum som foregående år. Når vi ikke har foretatt en tilsvarende
reduksjon av denne produksjonstype, er det fordi vi har et bestemt
inntrykk av at produksjonen av torvklomp og løst strø heller er tiltakende enn synkende.
Den totale torvstrøproduksjonen i 1960 skulle tølgeltg bli ca. 420.000
beregnede baller, dvs. ca. 25 % mindre enn i 1959.
Den store nedgang i produksjonen skyldes i overveiende grad de
nærmest håpløse værf orhold som hersket for torvstrødritten på Østlandet siste sesong. I en melding fra Fysisk institutt; ved Norges
Landbrukshøgskole nevnes det at «Østlandssommeren» hadde 50 %
mer regn og 20 % mindre sol enn normalt. Eksempelvis uttales det at
det på Ås var oppholdsvær 2 dager på rad bare en gang i løpet av
juli. I Trøndelagsfylkene har værforholdene derimot vært jevnt gode
for torvstrøprod uksj onen.
Det forholdsvis store kvantum som man hadde av fabrikkmessig
produsert torvstrø i 1959, gjorde at omsetningen ved enkelte fabrikker en tid var noe treg. Dette har nok bevirket at enkelte fabrikker
planla en redusert produksjon i 1960.
Etterspørselen er nå god, og mange fabrikker ha.r meldt at de
er utsolgt for torvstrø.
Utbyggingen av halmlutingsanleggene vil dessuten legge beslag
på det meste av halmen som berges, slik at den konkurransen som
torvstrøet tidligere har hatt av halm som strømiddel, avtar etter hvert.
Einar Wol.d.

TORVBRENSELPRODUKSJONEN I DANMARK I 1960.
Produksjonen av torvbrensel i Danmark utgjorde i 1960 ca. 170.000
tonn. Dette er det laveste årskvantum i de 50, år som Det danske
Hede se 1 ska b har utarbeidet statistikk over denne produksjonen.
Forstander A. Kr Ø i ga ard (ref. Hedeselskabets Tidsskrift nr.
16, 1960), nevner i sine kommentarer at årsaken til den lave pro-

