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Skovbrug og Skovdyrkning
paa Island.

Af
A. F. Kofoed-Hansen.

Da Tidsskriftets Redaktion har udtalt Ønske om at faa nogle
Oplysninger om den islandske Skovsag til Offentliggørelse,
skal jeg forsøge at give et Overblik over, hvad der er foreta-
get, siden de sidste Meddelelser fremkom her i Tidsskriftet
1912, og gøre Rede for den Opfattelse af Skovsagens Fremtid,
som de senere indvundne Erfaringer har givet Stødet til.

Skovfredning.

Før 1912 var følgende Arealer indhegnede:

Hallormsstaður (Bevokset Areal) ............. 295,0ha
Háls og Vaglir       ,,           ,, ....................... 205,0 ,,
Part af Sauraskógur ved Stykkishólmur ...... 6,6 ,,
Part af Tunguskógur ved Ísafjörður .............. 3,3 ,,
    „   „ Ánabrekkuskógur ved Borgarnes ...... 2,0 ,,
    ,,   „ Norðurtunguskógur ............................ 3,3 ,,
    ,,   „ Skovland Brynjudalur, Hvalfjörður ..  3,3 ,,
    „   „ Skovland Laugardalur, Árnesýsla ....... 3,3 ,,

______________
                                             I alt: 521,8 ha
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Hallormsstaðaskógur, Háls-Vaglskógur og Norðurtungu-
skógur er kendte fra tidligere Beskrivelser; paa de øvrige Area-
ler er Krattet kun 2, undtagelsesvis 2 1/2 m højt.  Arealet paa
Ísafjörður glemte jeg at omtale i min forrige Artikel. I 1912
hegnedes hele Landet omkring det nyopførte Brystsyge-
sanatorium Vífilsstaðir, 10 km syd for Reykjavík. Arealet er
af Udstrækning c. 220 ha og indeholder dels mægtige Bakke-
drag, dels Lavamark. I Bakkedragene er 2 Skraaninger bevok-
sede med Grupper af usselt 1/2–1 m højt Birkekrat; ellers er
de gamle Muldlag blæst af, og den grusede, stenede Over-
flade bærer kun en yderst sparsom urteagtig Vegetation.  Lava-
marken er gammel, noget kuperet, for størstedelen lyng-
dækket og indeholder mange smaa Birkebuske, som nu er i
god Vækst.  De 3 Aars Fredning har bevirket, at Bakkedra-
gene set paa Afstand begynder at antage et let grønligt Skær;
Vegetationen breder sig og bliver kraftigere.

I 1914 blev der paa Sydlandet hegnet 2 større Skovstykker,
og i 1914–15 2 mindre Stykker i Mjóifjörður, nærmeste Fjord
Syd for Seyðisfjörður paa Østlandet; Arealet af de 2 sidste er
c. 15 ha.

Det ene af de større Skovstykker, Vatnaskógur, ligger ved
Hvalfjörður paa dennes Nordside og hører til Præstegaarden
Saurbær, hvis Bruger har afstaaet Skoven til Regeringen for
en aarlig Sum.  Skoven ligger paa en Nordhælde, lige over for
den høje Skarðsheiði, og er som Følge deraf meget under Sne
om Vinteren.  Dette har været dens Værn mod Kreaturerne
og er Grunden til, at den største Del af Krattet er ret højt
1 1/2–2 m, undtagelsesvis 3 m. Den øvrige Del af Saurbær Skovl-
and, der ligger paa Sydhælde, er dækket af usselt 1/2–1 m. højt
Krat.  Jeg udvirkede, at Skoven blev fredet og stillet til Rege-
ringens Disposition, fordi den ligger nær ved Reykjavík, saa
der er Afsætning for noget af det Brænde, der maa hugges for
dens Udviklings Skyld, og tillige fordi Byens Beboere synes
om at gøre Udflugter dertil, da Landskabet er meget smukt.
Arealet er c. 200 ha.

Det andet større Skovstykke hører til Gaarden Laugarvatn
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i Laugardalur i Árnessýsla.  Det er Privatskov, men til Veder-
lag for, at Regeringen har bekostet Indhegningen, udvirke-
des, at den kan lade hugge og sælge for sin Regning 100 Heste-
byrder Ved aarlig; 1 Hestebyrde af grønt (nyhugget) Ved reg-
nes til 100 kg.  Krattet er 1 1/2–2 m højt, Arealet c. 75 ha.

Idet jeg sætter det bevoksede Areal ved Vífilstaðir til 15 ha.
er altsaa det hegnede Skovareal siden 1912 bleven forøget med
c. 305 ha, saa at det samlede hegnede Areal nu er c. 827 ha.

Med Hensyn til Fredning skal jeg omtale en Fremtoning,
der viser, hvor heldbringende Indflydelse Indhegningen ud-
øver paa Vækstforholdene i Skovlandet.  I Hallormsstaða-
skógur findes der mange gamle, fladkronede Træer, hvis Al-
der er omkring 100 Aar, og som syntes at have afsluttet deres
Vækst for stedse.  Men siden 1913, altsaa efter flere Aars Fred-
ning, har de begyndt at fortsætte Væksten paany Kronerne
bliver længere og spidsere.

Ligeledes er der Anledning til at omtale et Forhold, der
træder stærkt frem her til Lands, nemlig at Fredningens Ind-
flydelse viser sig langt hurtigere og stærkere for store Arealers
Vedkommende end for de smaa Arealers.  Det samme er Til-
fældet med Hensyn til Sandflugtsarealerne. Nogen egentlig
Forklaring derpaa er ikke let at give; kun kan man tænke sig,
at de uheldigere Jordbundsforhold uden for Hegnet (f. Eks.
faststampet Bund, foraarsaget ved Kreaturernes Færden) kan
udstrække deres Indflydelse over de smaa Hegninger, medens
den kun virker i Randen af de store.

De fleste Skovejere ser nu med mere Agtelse og Interesse
paa deres Skovland end tidligere; og Regeringen vilde have
let ved at inddrage store Arealer som Fredskov, hvis Alþingi
vilde bevilge de nødvendige Pengemidler til Hegning.

Ødelæggende Hugst, Rydningshugst, hvor baade Økse og
Spade fandt Anvendelse (for at faa Rødderne med), er vist nu
saa godt som forsvundet. Det Arbejde at forhindre, at de en-
kelte Skovlandsarealer ødelægges ved Hugst, hviler hovedsa-
gelig paa Hreppstyrerne (Sognefogeder), der hver i sit Distrikt
er Skovtilsynsmænd; og dets heldige Gennemførelse afhæn-

Skovfredning
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ger af, hvorledes de tager den Opgave, som Regeringen her
har paalagt dem dog uden samtidig at give dem Vederlag; thi
det faglige Personale er for lille til at føre et virksomt Efter-
syn.  Om 2 Hreppstyrere ved jeg, at de er skredet alvorligt ind
mod Bøndernes Forsøg paa at ødelægge Skovlandet.  Den ene
indgav Klage og der blev rejst Sag i den Anledning, som endte
med, at de Paagældende slap med en Advarsel.

I Fjor berejste Skovfogederne paa Hallormsstaður og Vagl-
ir deres Distrikter.  For det førstes Vedkommende, Múlasýslur
og  Austur-Skaftafellsýsla,  konstateredes Misbrug af Skov-
landet paa 2 Steder; i det sidstnævnte Distrikt, Þingeyjarsýslur,
behandlede Bønderne, ifølge Rapporten, deres Skovland ret
godt, men benyttede det     meget lidt.

Transport og Salg af Skoveffekter.

Det sidst nævnte større Skovstykke i Laugardalur anbefa-
lede jeg til Fredning mest for de Flaadningsforsøgs Skyld, som
har været drevet siden 1913 dels i Fnjóská paa Nordlandet med
Ved fra Háls-Vaglaskógur, dels i Markarfljót med Ved fra
Þórsmörk og endelig i Brúará med Ved fra Laugardalur Skovl-
and.  Da det at flaade i islandske Elve er et baade vanskeligt
og farligt Arbejde, som kræver megen Øvelse, var det ikke at
vente, at det skulde gaa glat straks; men allerede i Fjor ved
det     fjerde Forsøg gik det betydelig bedre, og jeg har Haab
om, at det kan lykkes at transportere større Mængder af Ved
paa den Maade. I saa Fald vil den faa stor Betydning for en
Del af de islandske Skoves rationelle Behandling og Udnyt-
telse og i det Hele i høj Grad øge Bøndernes Interesse og
Omhu for Skovlandet.

Veddet, der kun kan betegnes som Risbrænde, bliver bun-
det i Knipper paa 20–40 kg og disse igen bundet sammen i
Flaader pas 8–10 Knipper.

Forsøget i Fjor omfattede 140 Hestebyrder Ved. Dette
huggedes i Laugardalur paa det indhegnede Skovstykke, før-
tes ned til Hólaá, hvor denne tangerer Laugarvatn Søen, og
sat i Drift der.  Fra Hólaá gik det ud i Brúará og fra denne i
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Hvítá.  Pas Grund af ualmindelig Tørke var der saa lidt Vand
i Elvene, at Folk paastod, at Vandstanden ikke har været saa
lav i Mands Minde.  Jeg havde planlagt at flaade ved Høj-
vande i Maj; men de, der udførte Hugst og Transport til El-
ven, hvilket Arbejde var givet i Akkord, holdt ikke Kontrak-
ten med Hensyn til Tiden, saa at Flaadningen. først kom i
Gang 25de Juni.  Forholdene var altsaa særlig ugunstige, men
trods det kom alt Veddet saa langt ned som til Skeið i
Árnessýsla.  95 Hestebyrder bjærgedes og blev solgt til høje
Priser.  Resten blev ført længere ned og kunde været bjærget;
men paa Grund af Høhøsten, som da var begyndt, kunde jeg
ingen Arbejdskraft faa til Bjærgningen.  Senere har de, ved
hvis Land det strandede, bjærget det meste.

Om de øvrige Forsøg skal jeg kun nævne, at det, der blev
foretaget i Markarfljót, lykkedes særdeles godt.

Ris er en meget efterspurgt Vare i de skovløse Egne og bru-
ges paa flere Maader: til Tag i Staldbygninger, til Røgning af
Kød og Fisk, til Brænde og ved Tørring af Tørv i (Mellemlæg
i Stablerne). Ligger der her paa Øen et Skovland af større
Udstrækning saaledes, at der paa billig Maade kan føres store
Mængder af Ris ned til tætbefolkede skovløse Egne, vil en
rationel Udnyttelse af det være økonomisk fordelagtig alle-
rede paa Skovenes nuværende Udviklingsstandpunkt.

Árnessýsla har i saa Henseende det bedst beliggende Skov-
land, Laugardalur.  Hvis Skovene stod paa et saadant Udvik-
lingstrin, at de kunde levere Gavntræ ogsaa, vilde den aller-
største Del af det islandske Skovland kunne give et anseligt
Pengeudbytte aarlig.  Fra Hallormsstaður har jeg ført Gavn-
træ (5–15 cm. tykke Stammestykker af forskellig Længde) til
Reykjavík og solgt det der med stor Avance. Der er Grund
nok for den islandske Regering til efter Evne at værne om det
Skovland, der er paa Øen; men naar det tages i Betragtning,
hvor lille Nationalformuen er, og hvor mange store Opgaver,
Udvidelse af Fiskeri- og Handelsflaade, Havnebygninger, Vej-
bygninger og Jærnbaneanlæg, der foreligger, kan det ikke un-
dre, om den Opgave, at genrejse det islandske Skovland, bli-

Transport og Salg.
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ver sat langt ned i Rækken, da den ikke lokker saa meget som
de nævnte andre med direkte Pengeudbytte.

Skovlandets Udstrækning.

Generalstaben har nu udgivet Kort over den Del al Landet,
der ligger mellem Hornafjörður Syd om til Húnavatnssýsla.
Ved Hjælp af dem har jeg ret nøjagtigt kunnet bestemme Skov-
landets Størrelse i den Del af Landet. For Þingeyjarsýslur,
Múlsýslur og den nordlige Del af Austur-Skaftafellssýsla Ved-
kommende kan jeg kun løseligt angive Arealet. Det er fordelt
saaledes:

Sydlige Del af Austur-Skaftafellssýsla 13 km2

Vestur-Skaftafellssýsla 11 ,,
Rangárvallasýsla 7 ,,
Árnesýsla 92 ,,
Kjósarsýsla 2 ,,
Borgarfjarðarsýsla 19 ,,
Mýrasýsla 140 ,,
Snæfellsnessýsla 10 ,,
Dalasýsla 28 ,,
Barðastrandarsýslur 52 ,,
Ísafjarðarsýsla 47 ,,
Strandasýsla 6 ,,

  _____________________
                                               Tilsammen 427 km2

Þingeyjarsýslur Skovland er lavt regnet 90 km2, Múlasýslur
og den nordlige Del af Austur-Skaftafellssýsla i det mindste
40 km2  Skovlandets samlede Størrelse bliver saaledes i det
mindste 550 km2.

Skovplantning.

Plantningsforsøgene er det sorte Blad i den islandske Skov-
sags Historie.  Det kan ikke nytte at lukke Øjnene for, at For-
søgene, der næsten udelukkende foretoges med udenlandske
Planter, er faldet uheldigt ud.  Kun i Hálsskógur, hvor der paa
et ret stort Stykke blev nedsat islandsk Birk, har Plantningen
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lukket sig og fortsætter nu Væksten som ung Opvækst.  For-
søgsarealet ved Grund er det, der viser størst Fremgang.  De
udenlandske Pile er gennemsnitlig mandshøje.  Den største
Lærk er 1,80 m høj og de andre 0,9, 1,2 og 1,5 m høje. Største
Bjærgfyr er 1,2 m, og denne Art er gennemgaaende af kraftigt
Udseende.  Cembrafyrren er gaaet tilbage, Udseendet er ikke
saa kraftigt som for 2–3 Aar siden. Bævreasp og Rødæl er c. 1
m høje Buske. Jordbunden i Grund Forsøgsareal er ikke op-
rindelig fast, stenfri Muld, men denne er blandet med Grus
og Sten.

Paa Þingvellir fortsætter Bjærgfyrren i Væksten, men har i
øvrigt kun gjort ringe Fremskridt, i de sidste Aar.  Ved
Rauðavatn er dens Vækst næsten umærkelig, og Plantningen
har omtrent samme Udseende som for 3–4 Aar tilbage.  De
udenlandske Løvtræer, der har været plantet paa disse to Ste-
der, har aldrig haft Fremgang.

Nye Plantningsforetagender i større Stil har ikke været
paabegyndt noget Sted.  De islandske Planter, vi har haft til
Disposition, har vi afhændet til private.  Nu er der planlagt et
større Plantningsanlæg ved Reykjavík. Jordbunden blev for-
beredt sidste Efteraar, men Plantningen bliver ikke udført i
Aar, da vi ingen Planter kan faa fra Nordlandet.  Endnu den
17de Maj er alt der under dyb Sne; her paa Sydlandet er der
forlængst snefrit, men Frosten er ikke helt gaaet af Jorden.

Mest ved et Tilfælde er jeg bleven opmærksom paa et For-
hold med Hensyn til Jordbunden, som jeg tilskriver det, at de
udenlandske Planter enten slet ikke vokser, eller vokser me-
get svagt i den oprindelige, udyrkede Jordbund; thi jeg har
aldrig kunnet tænke mig, at Vejrliget i Vækstperioden skulde
kunne umuliggøre deres Trivsel.

Under et Ophold paa en Gaard langt inde i Landet gravede
jeg, efter en længere regnfuld Periode, et Hul i græsdækket
Muld og fandt til min Forundring Jorden lige under Græs-
tørven tør som Aske.  Senere tænkte jeg over Sagen og gjorde
flere Iagttagelser.

Jeg kom til det Resultat, at den oprindelige, vegetations-

Plantning
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bærende, islandske Jordbund (de af Vinden aflejrede stenfri
Muldlag) maa være overordentlig tør i Vækstperioden. Den
Regn, der falder her paa Øen, er meget fin, har nærmest Ka-
rakteren af Støvregn; egentlig Skylregn kendes næsten ikke.
Luften er om Sommeren, selv paa Sydlandet, tør, og Fordamp-
ningen fremmes yderligere ved en megen Blæst.  Har Solen
skinnet et Par Timer efter selv flere Timers Regn, kan et-
hvert Spor af Væde være forsvundet. Mulden er af saa findelt
Konsistens, at den i tør Tilstand ligner Cement og er fast
aflejret.  I Regnvejr dannes der hurtigt i Overfladen en leret
Grød, men Vandet trænger ikke langt ned.

Med Hensyn til Jordbund og Fugtighed har Islands træag-
tige Vegetation maattet vænne sig til Forhold, der afviger
stærkt fra de fleste andre Landes; det synes mig nu naturligt,
at de udenlandske Planter ikke slog an her under lige Vilkaar
med den vildtvoksende Vegetation.  En Kendsgerning, der
taler for min Formodnings Rigtighed, er, at den sibiriske Lærk,
som hører hjemme i Egne, hvor der hersker et af de tørreste
Sommerklimaer i Verden, er med Hensyn til Vækst gaaet langt
forud for alle de andre hertil førte fremmede Træarter.  Selv
ved Rauðavatn rager de faa Lærk, der findes, op over alle de
andre Planter. Den største af dem blev desværre stjaalet for
et Par Aar siden, et Bevis for, at den har tiltrukket sig Op-
mærksomhed.

I de Egne af Rusland, hvor det skovløse Land afløser Skov-
regionen, forekommer det samme Fænomen som her til
Lands: Støvtaager.  Her kaldes de ,,Mistur”, i Rusland ,,Suchoj
Tuman”, d. v. s.     tør Taage.  De stammer begge Steder fra store
vegetationsløse, eller med meget sparsom Vegetation dæk-
kede Flader, hvor Jorden er af saa fin Konsistens, at den kan
rejses selv ved sagte Vind og     holde sig svævende længere Tid.
De islandske Muldlag er aflejrede af Vinden, Steppernes Jord-
lag efter Geologernes Paastand ogsaa.  Det ensartede Fæno-
men tyder paa stor Lighed mellem Steppejorden og den is-
landske Jord.
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Det ligger da nær at slutte, at længere mod Syd, hvor der
hersker meget varme Somre, er slig Jordbund for tør for den
træagtige Vegetations Trivsel, og at den ejendommelige Jord-
bund har medført Skovløsheden. Endvidere at den nordlige
Beliggenhed for Islands Vedkommende har medført, at visse
Træarter her har kunnet vinde Terrain og gennem Tiderne
afpasset deres Rodsystem og Vækstliv efter de ejendomme-
lige Jordbundsforhold.  Paa samme Breddegrader som Islands
vokser der i Norge, Sverrig, Finland og Rusland (Arkangelsk)
endnu stor Naaletræskov.

Allerede de to første Somre, jeg færdedes paa Island, fore-
kom Forskellen paa de udenlandske Træarters Vækst i udyr-
ket og i dyrket (omdannet) Jord mig saa paafaldende, at jeg
formodede, der maatte ligge et aldeles bestemt Forhold til
Grund for den.

Jeg har hørt Folk, der kom fra Kanada, raillere over, at man
ikke kunde faa fremmede Skovtræer til at vokse her paa Is-
land, idet de anførte, at i de nordligste Egne af Kanada vokser
der stor Skov der, hvor Frosten ikke helt gaar af Jorden selv i
Vækstperioden.  Jeg nærer nu den Opfattelse, at netop Plan-
ter af disse Træarter vilde være de alleruheldigste at gøre For-
søg med her til Lands; thi ifølge det foran nævnte har de i
deres Hjemland Overflod af Fugtighed hele Vækstperioden.
Ifølge det her anførte nærer jeg nu den Opfattelse, at Dræ-
ning her til Lands vilde have stærk og gavnlig Indflydelse paa
saavel træagtig som urteagtig Vegetations Vækst.

Fremføre Beviser for mine Paastandes Rigtighed kan jeg
desværre ikke.  Maaske vil jeg engang i Fremtiden blive i Stand
dertil.

__________

Jordfugtigheden.


