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Islands Skovsag. Til Afslutning.

Af
Carl Ryder og C. V. Prytz

Forstmester Kofoed-Hansens efterfølgende Meddelelser
fra Island giver os en kærkommen Lejlighed til kortelig at
oplyse om de Forhold, som i sin Tid tvang os til at trække
os tilbage fra Sagen.

Straks fra første Færd stod det os klart at Trædyrkning
(og Sanddæmpning) paa Island vilde møde mange tekniske
Vanskeligheder, og at det netop derfor maatte kræves, at
Virksomheden blev ledet af en fuldt sagkyndig Mand med
fast Bopæl paa Island. Det viste sig, at Island ikke selv i en
overskuelig Fremtid kunde skaffe en saadan Mand, saa der
var kun Tale om en dansk Forstkandidat.

Vi stillede da ogsaa i 1903     Forslag om, at en saadan blev
fast ansat paa Island; men dette vort Forslag blev, efter Si-
gende af formelle Grunde, ikke engang drøftet paa Alþingi.

Derfor foranledigede vi, at der paa Alþingi i 1905     fremsat-
tes et Regeringsforslag om Skovsagen, og at der i det gaves
den faste Leder en Stilling, som i økonomisk Henseende sva-
rede til en dansk Statsskovriders beskedne Kaar.

Efter vort Kendskab til Forholdene paa Island hverken kunde
eller vilde vi paatage os Ansvaret for Overledelsen af Skovsagen,
med mindre de i Lovforslaget nedlagte Grundtanker gennem-
førtes; og derfor maatte vi gøre disse Punkter til ufravigelige
Betingelser for vor fortsatte Deltagelse i Arbejdet.
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Alþingi vilde imidlertid ikke vedtage Loven med det af os
foreslaaede Indhold, og vi trak os som Følge deraf tilbage
fra Overledelsen. At Sagen ikke blev helt forkludret, men
at der dog vedtoges Lovbestemmelser, som — rigtignok i
stærkt reduceret Skikkelse — foreløbig muliggjorde en
Fortsættelse af Arbejdet, skyldes, saa vidt vi ved, den da-
værende (og nuværende) Minister samt enkelte Altings-
mænd.

Idet vi udtaler vor Tak til Islands Minister, Hannes
Hafstein, og de andre Mænd paa Island, som under vor
Virksomhed støttede Skovsagen og viste os Tillid, maa vi
hertil knytte vor Anerkendelse af den uegennyttige
Interesserethed, som har ledet Forstmester Kofoed-Han-
sen til, trods alt, at holde fast ved Haabet om at føre Sagen
fremad.

Hans nedenstaaende Meddelelser har glædet os som et
Vidnesbyrd om, at der endnu stadig arbejdes for Skovsagen
og Sandflugtssagen paa Island om end under trange Kaar.
Endvidere er det en Glæde for os, at Hr. Kofoed-Hansens
Oplysninger stadfæster den naturhistoriske Opfattelse af
Forholdene paa Island, som vi gik ud fra i vor Ledelse. Al-
lerede i 1905     udtalte*) vi, at de forhaandenværende Skov-
rester og Krat maatte tages som Udgangspunkter for Ar-
bejdet, at dette i 1ste Linie maatte bestaa i Indfredning og
Udhugning, samt at den nye Skov, der skulde frembringes,
aldeles overvejende maatte dannes af islandsk Birk (og Pil),
medens vi tillige mente, at Forsøgene med indførte Træar-
ter burde fortsættes, indtil man fandt en eller flere, som
egnede sig til Dyrkning paa Island.

Det gør os ondt, at Skovsagens Budget ikke er bleven
større, men tværtimod er bleven følelig reduceret.  Det
viser, at Samfundsstyrelsen og Befolkningen paa Island
endnu ikke har faaet Øjnene op for Sagens Betydning. Vi

__________
*) Se Tidsskr. f. Skovv. Bd. XVII, 13. S. 20-89,

især  S. 39,  41,     83 og 88.
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haaber dog, at det efterhaanden maa gaa op for dem, hvor
vigtig Skov- og Sandflugtssagen er for Landets Fremtid, og
vi kan kun ønske, at de ledende og styrende maa være til-
strækkelig vidtskuende til at forstaa, at de Udgifter, denne
Sag kræver, er vel anvendte og engang vil komme igen med
Renter, saa man ikke nu bør være karrig med at bevilge de
Midler, som et rationelt Arbejde kræver.

Carl Ryder. C. V. Prytz.
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Skov- og Sandflugtssagen
paa Island 1907–1912.

Af
A. F. Kofoed-Hansen

Siden Islands Ministerium i  1907 selv overtog Overledelsen
af Skov- og Sandflugtssagen, har der intet været skrevet om
disse Sager i Tidsskrift for Skovvæsen; derfor skal jeg forsøge
at give en Redegørelse for, hvorledes Udviklingen har været i
de sidste 5 Aar, og til hvilket Standpunkt man er naaet.

1. Skovsagen.

Opgaven er at faa visse Dele af Birkekrattene til at udvikle
sig til virkelige Skove gennem Fredning og Udhugning, og
dernæst at anlægge Nyplantninger. Det har fra først af været
min Stræben over for Befolkningen at holde den  egentlige
Skovsag og  Plantningssagen skarpt ud fra hinanden, dels fordi
jeg anser den første for at have langt den største Betydning,
og dels fordi Erfaring lidt efter lidt har godtgjort, at
Plantningssagen næppe kan vente Fremgang under den Form,
hvorunder den blev begyndt, d. v. s. Plantning i udyrket Jord
med udenlandske Plantearter. Plantningsanlæggene har over-
alt et haabløst Udseende. Selv de ældste Bjærgfyr paa
Þingvellir, som i Fjor var bleven saa store og kraftige, at de
syntes uden for Fare, er i Vinter frosset ned, og Planterne
staar nu røde og ilde medtagne. Jeg er bleven klar over, at vil
man anlægge Plantninger paa udyrket Jord, kan det kun svare
Regning at benytte islandske Planter af Birk, Røn og Pil; der-
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for vil jeg ikke mere anbefale udenlandske Planter til Brug for
Private ved Anlæg paa aabne Arealer, men kun fuldføre Ar-
bejdet paa de Regeringen tilhørende Arealer og saa afvente
Resultatet.  Plantningen paa Þingvellir og ved Grund blev fuld-
ført i Aar. Ved Rauðavatn vil Skógræktarfélag Reykjavíkur ikke
fortsætte Arbejdet. I de 3 sidste Aar har der været solgt større
Mængder af Bjærgfyr til Ungdomsforeninger og Gaardejere,
navnlig paa Sydlandet, men Planterne synes kun at kunne ve-
getere, ikke at vokse. Hvis nogen af de udenlandske Arter
skulde kunne blive Skovtræ her paa Øen, synes Bjærgfyrren
og den sibiriske Lærk at have de største Muligheder. Alle ind-
førte  Løvtræer har vist sig absolut umulige. Selv i den gamle
Skov paa Hallormsstaður, hvor de staar beskyttede for en-
hver Vind, fryser de ned Aar for Aar og kommer aldrig vi-
dere.

I dyrket Jord, i Haver, trives derimod flere af de fremmede
Skovtræer godt, f. Eks. Rønnearterne og sibirisk Lærk; den
sidste er paa Akureyri over Mandshøjde. Af Havebuske løn-
ner det sig navnlig at anvende Lonicera tartarica og Xylosteum,
Hæg og Slyngplanten Bukketorn. Af Roser R. rubiginosa, R.
rubrifolia og R. pimpenella, hvilken sidste hører hjemme i den
islandske Flora, omend dens Voksesteder er meget faa og den
kun findes paa Sydlandet. Forsøgene med udenlandske Plan-
ter vil der ikke blive ofret flere Penge paa.  Derimod er vi
begyndt at opelske Planter af islandsk Birke- og Rønnefrø; og
i Planteskolerne paa Vaglir og ved Rauðavatn staar der nu flere
hundredtusinde af islandske Planter i Frøbedene. I Aar har vi
begyndt Udpriklingen. Paa Vaglir blev der udpriklet 2500     Røn
og 10000     Birk.

Den først anlagte Planteskole ved Rauðavatn bliver ikke
mere benyttet, da dens Beliggenhed, paa Skraaning og udsat
for Nordenvinden, er uheldig og Jorden af daarlig Beskaffen-
hed. Hvert Foraar skrider Jord fra den højere liggende Del
ned over de lavere liggende Bede og kvæler Planterne. Frø-
bedene, hvor den islandske Birk staar, blev i Forfjor anlagte i
en Lavning midt i Plantagen ikke langt fra Laagen, og i Aar
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har vi anlagt en ny Planteskole ved Sanatoriet paa Vífilsstaðir,
saaet islandsk Frø og udpriklet der nogle af de ved Rauðavatn
staaende Frøbedsplanter. Ved Vífilsstaðir er Beliggenheden
bedre, og desuden har man den Fordel at kunne faa Vandet
fra Maskinhuset. Der er lagt Rør fra dette med Opstander i
Planteskolen, saa at vi kan vande ved Oversprøjtning. Det
samme er gjort paa Vaglir og paa Hallormsstaður. Det første
Sted tages Vandet fra Kilden oven for Planteskolen,  det sidst-
nævnte Sted benyttes Bækken Kerlingará.

Med Hensyn til Skovfredning er vi ikke kommet langt
endnu. Foruden de 2     af Regeringen købte Skovdistrikter
Hallormsstaður og Háls-Vaglir er kun 5 smaa Skovstykker paa
Sydlandet blevet hegnet i Henhold til § 5 i den Skovlov, som
stadfæstedes den 30te Juli 1909.     De 4 Arealer er hver 3 1/3 ha,
det 5te ved Stykkishólmur 6 2/3 ha, fordi der ogsaa blev bevil-
get Penge af vedkommende Sysselkasse.

Hvad Plantningsanlæg i det store kan blive til her paa Øen,
er det vist umuligt for nogen at udtale sig med Sikkerhed om
nu; men at Fredning og Udhugning af de forhaandenværende
kratbevoksede Arealer vil kunne føre til et tilfredsstillende
Resultat, det staar allerede klart at læse i Hallormsstaður og
Háls-Vaglaskógur. De Krat, der findes paa disse Steder, vil sik-
kert i Løbet af 15–20     Aar faa Præget af virkelig Skov med for-
holdsvis svære Stammer, om Fredning og rationel Behandling
ved Udhugning fortsættes, og jeg er ikke i Tvivl om, at der
under samme Forudsætning efter 20     Aar vil findes Træer i
Háls-Vaglaskógur paa 40     Fods Højde.  Forstaaelsen af, hvil-
ken Nytte Skoven kan gøre i et Land som dette, vil ogsaa nok
vokse saa stærkt, at den kan holde Trit med Skoven paa de
fredede Arealer, efter hvad jeg nu kan skønne. Ungdoms-
foreningerne heroppe har gennem deres Agitation bidraget
meget til, at Interessen for Skovsagen er steget.

Det Maal, jeg stiler henimod, er at faa Regeringen til at
bevilge saa mange Penge til Skovfredning, at vi i Løbet af 7
Aar kan faa hegnet al den Skov, der i de forskellige Egne maatte
kræves for at forsyne Landbefolkningen med Brænde og Træ
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til andet Brug inden for det Omraade, hvor Birkens Ved kan
gøre Fyldest.

Paa sidste ordinære Alþingi mislykkedes mine Bestræbel-
ser. Tværtimod reduceredes Skovsagens Budget med 2.500
Kr., nemlig fra  10.500     til 8.000, en meget følelig Reduktion
af et saa lille Budget.  Fremtiden vil vise, hvorledes det næste
Alþingi vil se paa Sagen.  Kan Bevillingen ikke blive forhøjet,
er der ingen Mening i at opretholde Administrationen  i  dens
nuværende Form, skønt man ingenlunde kan sige, at det fag-
ligt uddannede Personale er for stort; det bestaar af de i Dan-
mark uddannede 3 Skovfogeder og 3 Klitplantører, medens
det ikke fagligt uddannede Personale er Hreppstyrerne
(Sognefogeder), der hver i sit Distrikt skal efterse, at Loven
af 30te Juli 1909     overholdes. Foruden denne har Ministeriet i
1912     udsendt et Cirkulære, indeholdende nærmere Bestem-
melser om Skovbehandling og Skovfredning.

I Sommeren 1910     blev der Landet rundt udtaget Frednings-
arealer, overalt i den Del af Skovstrækningerne hvor det vilde
blive lettest for vedkommende Bonde at holde Husdyrene
borte i Tiden fra 1ste Oktober til 1ste Juni.  Imidlertid for-
stod jeg af Bøndernes Udtalelser, at Skovfredning paa Island
ikke vilde blive mulig uden ved Hjælp af Hegn, og den føl-
gende Sommer udvalgtes derfor og optoges Fortegnelse over
de Skovstykker, som ifølge deres Beliggenhed og Krattets
Tilstand er bedst egnede til Indhegning, og disse Parceller
falder ikke overalt sammen med de førstnævnte Arealer.

Inden jeg slutter, vil jeg omtale et interessant Fund, som er
bleven gjort i Fnjóskadalur. Bonden paa Gaarden Garður i
nævnte Dal blev for 8 Aar siden opmærksom paa, at der paa
hans Grund voksede en Plante, som han ikke kendte, og han
iagttog, at den bredte sig fra Aar til Aar.  I Fjor gjorde han
Skovfogeden paa Vaglir opmærksom paa den, og han med-
delte det atter til mig. Da vi kom derhen, saa jeg, at Planten
var Bævreasp.

Den danner et lavt Krat, kun lidt højere end Lyngen paa en
Sydhælde af en Bakke, hvis øverste Del er afblæst og dannes
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af Grus.  Arealet, hvor den vokser ublandet, er 30     m bredt og
70 m langt, men i den omgivende Lyng er der talrige Planter,
og paa Toppen af Bakken, i Gruset, breder den sig ogsaa, idet
den udsender Rodudløbere 8–10 Alen (5–7 m) lange, og fra
disse skyder der saa Skud op med forskellige Mellemrum.  Det
er umuligt at antage andet, end at denne Bævreasp hører
hjemme i den islandske Flora; thi Bævreaspen er vel blandt
de Træarter, der har været ført hertil og plantet, men den vi-
ser ingen Tilbøjelighed til at brede sig, og trives i det hele
elendigt.  Saa vidt mig bekendt findes der ingen krybende
Poppelarter, og jeg formoder da, at den maa kunne vokse op,
naar den bliver indhegnet. Den synes særlig efterstræbt af
Faarene. I Sommer bliver Arealet hegnet, og allerede i Foraaret
er der bleven nedsat Skud med Rodstykker i Hálsskógur og
forskellige Steder paa Sydlandet, blandt andet paa Sandet ved
Reykir i Árnessýsla, da jeg antager, at den kan faa Betydning
for Sandflugtsdæmpningen.

2.  Sandflugtsagen.

Denne har gjort gjort god Fremgang i de forløbne Aar.  Jeg
har endnu ikke maalt de hegnede Arealers Størrelse, men ag-
ter at kortlægge dem til Efteraaret. Jeg vil anføre deres om-
trentlige Størrelse.

1. Reykir paa Skeið Árnessýsla hegnet 1908 c. 90 ha
2.       “      “       “                 “             “ 1909 “ 70 “
3. Kaldaðarnes                   “             “ 1910 “ 50 “
4. I Hvolshreppur Rangárvallasýsla  “ 1910 “ 30 “
5. Eyrarbakki Árnessýsla                   “ 1911 “ 100 “
6.         “                  “                           “ 1912 “ 60 “

Efter Opsætning af Hegnene bliver der bygget Gærder af
Tømmer eller Sten tværs paa den fremherskende Vindretning
og     saaet Marehalmsfrø i Læ af Gærderne paa og neden for
den Sandbanke, der efter nogen Tids Forløb danner sig om
dem. Staar der store Muldknolde tilbage, saaledes som ved
Kaldaðarnes, bliver disse skaaret ned og fjernet.
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Inden for det 1908 opsatte Hegn var der til at bebegynde
med intet Græs at slaa.  I Fjor, altsaa efter 3 Aars Forløb, var
det groet saa meget sammen, at der blev slaaet 30000     Pd.
Hø, c. 200     Hestebyrder, hvilket maa kaldes et godt Resultat.
Det havde været muligt at slaa meget mere, men der blev kun
tilladt Græsslæt paa en lille Del af det sammengroede Areal.
Sikkert er det overvejende Hegningen, der har bevirket Til-
groningen.

De 2     Hegn, der i 1906     blev opstillede paa Stóra-Hofs Grund
i     Rangárvallasýsla, har ingen Nytte gjort. Det store er nu op-
taget og flyttet til Hvolshreppur, kun c. 1/2     Td. L. forblev
omhegnet. Det mindre Hegn staar endnu, men der viste sig i
Fjor endnu ingen Forskel paa Vegetationen inden for det og
udenfor.  Her er Sandet sort Basaltsand, medens Sandet ved
Reykir mest er Pimpstenssand, som altsaa synes at være
villigere til at gro sammen. Det islandske Marehalmsfrø, som
benyttes paa Sandene, koster c. 9 Øre pr. Pd., hvortil kom-
mer Transportomkostningerne. Det kan derfor næppe betale
sig at hidføre Klittagfrø, selv om Saaningen ved Reykir viser,
at det kan trives paa Island, da det i 1907     kostede 1 Kr. pr. Pd.
foruden Transportomkostningerne.

A. F. Kofoed-Hansen.


