Superlastare S - 20 lastar till 50 m3 trailer vagnar.

Finska entreprenörerna Karlevi och Timo Pelkonen har egna
dragmaskiner New Holland traktorer, 6 stycken i storlekarna 135 och 250 hk och Råsjös redskap. De håller också med
förare, totalt cirka 10 stycken.

Töttjamossen
skördas ....
Straxt väster om Ljungby på andra sidan E4:an ligger Töttja och den imponerande Töttjamossen på 200 hektar.
Där har torv skördats under lång tid.
Sedan 1995 är det Råsjö Torv AB som
.... producerar energi- och
jordförbättringstorv på 180
hektar. Ungefär 50 hektar
går som harvtorv för jordförbättring.
Dessutom tar feriearbetande skolungdom upp traditionell blocktorv för vidare leverans till Hassellfors som numer också ingår i Råsjö Torv
koncernen. Råsjö Torv ägs i
sin tur av finska Vapo.
Bränslet levereras till Pers-
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torp Energi som ser till att de
olika bolagen i Perstorp AB
får den energi som de behöver.
Det är bra kvalitet på torven från Tötja. Frästorven
håller ett energivärde på 0,9
MWh per kubikmeter vid 45
procent fukthalt.
Medeldjupet ligger numer
på 4-5 meter.
De här delarna av småland
var på 1800 talet i ett mise-

Weine Lundvall ser ut över en återförd del av
torvmossen. För cirka tre år sedan. dämdes en delyta
upp och där har sedan uppkommit en populär fågelsjö
för änder, canada gäss. kricker och andra vadarfåglar.

... och återförs
till kretsloppet
rabelt skick. På den tiden
bedrevs ett svedjebruk och
det fanns knappast några
skogar kvar. Ett hedlandskap
bredde ut sig. Det var också
då den stora utvandringen
till amerika skedde.
Värmen till de som blev
kvar togs då i stor omfattning
från torvmossarna som är
mycket talrika i dessa flacka
delar av Småland.
- Lokalbefolkningen har
därför en stor förståelse för
torvskörd och vi har inte
mött samma svårigheter som
i andra delar av Sverige, berättar Weine Lundvall som
jobbat med torv i 18 år.
Han började i Vilhelmina
och flyttade till Småland

1995. Nu har sonen Hans
tagit över ansvaret.
Råsjö Torv skördar torv på
flera mossar i Småland. Från
Hellaryd ovanför Vrigstad
till Flymossen vid Bredaryd,
Rastamossen vid Gislaved,
Ekenäsmossen i Hyltebruk,
till Dravemosse vid Reftele.
Cirka 100 personer har
sommartid sin sysselsättning
i Råsjös smålandska torvverksamhet. Många av dem
är lantbrukare. Några driver
maskinstationer. De får på
detta sätt nödvändig tilläggsinkomst som gör det möjligt
att hålla igång jordbruket.
Årets torv säsong går inte
till historien som den mest
lysande. Inom koncernen har

Råsjö Torv bärgat
ungefär 1,2 miljoner
kubikmeter, vilket är
ungefär 75 procent
av årets mål.
Text och bild
Lennart Ljungblom
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