TORVPRODUKSJONEN I 1973
Strøtorvprodukter.
Over Østlandsområdet var det sommeren 1973 stort sett gunstige
værforhold for tørking og berging av torv. Mengden av høststukket
torv for innkjøring våren 1973 var tilfredsstillende, og grunnlaget lå
derfor godt til rette for en økning av produksjonen. Imidlertid viser
oppgavene som Myrselskapet har innhentet, at den samlede produksjonen ved fabrikkene ble noenlunde den samme som foregående år.
Grunnen til at en økning uteble, er særlig at brann ved 3 større fabrikker har redusert produksjonen ved disse. Ved Sundland torvstrøfa:brikk i Stokke brant den nye og moderne fabrikkbygningen ned til
grunnen tidlig på året 1973. Anlegget for mekanisk avvanning og
kunstig tørking på Bjørkåsen i Solør brant ned våren 1973. Begge
anlegg er gjenreist og har delvis vært i produksjon i 1973. Ved A/S
Østlandske Torv er det bygget ny klompelåve etter brann høsten 1972.
De innkomne skjemaer viser en samlet produksjon i 1973 på
1~5 000 m3 regnet som løs, revet torv før pressing. Uttak av torv
direkte fra myra, og som vi ikke har konkrete tall for, har Myrselskapet vurdert til å ligge på samme nivå som året før, dvs. ca.
45 000 m3• Den samlede produksjon av torv til strø, gartneri og hagebruk og til anlegg, er følgelig beregnet til ca. 230 000 m3•
Ifølge opplysninger fra fabrikkene, gikk ca. 94 % av deres salg tiJ
gartneri og hagebruk, ca. 4 % til strø og ca. 2 % til anlegg.
Import av torv, som utelukkende går til gartneri og hagebruk,
viste en betydelig økning fra foregående år. Ifølge Statistisk Sentralbyrå utgjorde importert torv i 1973 i alt 4 880 tonn, eller ca.
58 000 m3, som er det største kvantum siden importen begynte for
10 år siden. Det må imidlertid i denne forbindelse bemerkes at eksport av torv fra Norge i form av «foredlede» torvprodukter utgjør
henimot det samme torvkvantum som importen.
Det kan derfor slås fast at forbruket av torv i gartneri og hagebruk er stadig stigende.
Brenntorv.
Produksjonen av brenntorv har gått sterkt tilbake her i landet og
dreier seg om 4 000-- 5 000 m3 etter de vurderinger som vi har foretatt. Det er vesentlig en del eldre oppsittere i enkelte kystområder
som stikker torv til husbrensel. For øvrig har olje og elektrisk kraft
overtatt som varmekilde også i kyststrøkene.
Einar Wold
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