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Skovdyrkning paa Island.
Af

C. V. Prytz.

Indledning.

I 1898 fremsatte Marinekaptajn Carl Ryder den Tanke, at
der burde bringes Islænderne Hjælp imod den Træmangel,
de lide under.  I 1899 fik han iværksat det første Forsøg paa
Skovplantning deroppe; og i de følgende 3 Aar fortsattes disse
Forsøg ved Hjælp af Forstkandidat Flensborg. Da der saaledes
var tilvejebragt Sikkerhed for, at forskellige Skovtræer kunne
gro paa Island, blev det næste Spørgsmaal, hvorledes Skov-
dyrkningen skal udføres for at bringe den tilsigtede Hjælp
paa bedst mulige Maade.

For at skaffe Klarhed over dette Spørgsmaal, foretog jeg da
i Sommeren 1903     en Rejse til Island; og Formaalet med den
var altsaa: at undersøge de naturhistoriske og økonomiske
Vilkaar for Skovdyrkning i det store paa Island.

Det var lykkedes at interessere Direktionen for det Clas-
senske Fideikommis og Bestyrelsen for Skrikes Stiftelse for
Sagen, saaledes at de to Institutioner bevilgede de til Rejsen
fornødne Pengemidler. Det er mig en Glæde herved at bringe
min egen saavel som mine Medarbejderes bedste Tak for den
store Hjælp, der herved er ydet  til Fremme af Islands Skovsag.

Jeg tiltraadte Rejsen den 20de Juni og var atter hjemme den
15de August. De første Dage tilbragtes i Reykjavík, hvorfra
jeg gik søværts til Seyðisfjörður paa Østkysten; undervejs slut-
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tede Forstkandidat Flensborg sig til mig, og vi fulgtes deref-
ter paa den øvrige Del af Færden. Denne gik fra Seyðisfjörður
over Egilsstaðir til Hallormsstaður; derfra over Fossvöllur,
Skjöldólfsstaðir, Möðrudalur, Grímsstaðir (ved Jökulsá),
Reykjahlíð, Skútustaðir, Ljósavatn, Háls og Sörlastaðir til
Akureyri. Efter herfra at have besøgt Plantagen ved Grund
gik vi ad Öxnadalur  til Þverá, over Silfrastaðir, Víðimýri,
Hnausar, Melar, Hreðavatn og Húsafell til Þingvellir og slut-
telig forbi Rauðavatn tilbage til Reykjavík, hvor jeg opholdt
mig, indtil der bød sig Lejlighed til Kjøbenhavn.

Trangen til Skov.

Ved at se de islandske Byer og færdes de c. 150     Mil gennem
Landet har jeg faaet et nogenlunde Indtryk af Islands Trang
til Skov og af Indbyggernes økonomiske Evne til at bære
Skovsagen frem. Ligeledes have de endnu forhaandenværende
Rester af Landets oprindelige Trævegetation i Forbindelse
med vore egne Plantningsforsøg deroppe og Forstkandidat
Flensborgs tidligere Meddelelser om disse givet mig
Forstaaelse af nogle af de naturhistoriske Vilkaar for
Skovdyrkning paa Island.

Til Oplysning om Forbruget af Træ skal jeg meddele følgende.
I Byerne og formodentlig de fleste andre Steder ved Kysten
bygges Husene mest af Træ, ikke sjældent klædt med
Bølgeblik; det er altid Naaletræ, saa vidt jeg kunde se Fyr og
Gran fra Skandinavien. Paa Island som andre Steder tiltager
Byernes og Fiskerlejernes Folkemængde, der begynder at
udvikle sig industriel Virksomhed, saa Forbruget af Træ til
Bygninger vil rimeligvis tiltage.  Det samme vil sikkert ogsaa
gøre sig gældende paa Landet; her har Byggematerialet hidtil
aldeles overvejende været Græstørv, men Træet har nogle
Steder vundet Indgang og vil brede sig mere og mere dels paa
Grund af den almindelige kulturelle Udvikling, dels fordi
Græstørvskæringen, som det senere skal paavises, gør Skade,
og endelig fordi der let kan blive Brug for flyttelige Huse.

Forbruget af andet Gavntræ er næppe synderlig stort, men
rimeligvis stigende.  I Byerne og andet Steds bygges der nogle
Skibe og Baade; efterhaanden som Fiskeriet udvikles, ville
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Kravene til Skibsbygningstræ, i alt Fald til Istandsættelse,
rimeligvis forøges.  Landbefolkningens Forbrug er meget lille;
Jorden dyrkes som bekendt ikke med Korn eller andet, men
ligger hen til vedvarende Græsbrug, saa at der af Redskaber
kun bruges Le og Rive; og det meste af, hvad der ellers kræves
til Husdyrbruget, kan lige saa godt eller bedre fremstilles af
andet Materiale end Træ. Køreveje og Vogne findes som
bekendt kun helt enkelte Steder i Byernes Nærhed; alle andre
Steder foregaar om Sommeren enhver Landtransport paa
Hesteryg.

Der er imidlertid Grund til at tro, at Jordbearbejdning vil
vinde Indpas, og at derved Forbruget af forskellige Redskaber,
til Dels af Træ, vil stige føleligt.  For øvrigt er der ogsaa paa et
andet Punkt nøje Forbindelse mellem Skovdyrkning og anden
Jorddyrkning paa Island; men det skal jeg senere komme ind
paa.  Mange Steder paa Island ønsker man at faa Køreveje; og
efterhaanden som de bygges, vil der blive Brug for Træ til
Broer, Vogne, Slæder osv.

Forbruget af Brændsel frembyder adskillige Ejendom-
meligheder paa Island.  Langs Kysten, hvor søværts Tilførsel
kan finde Sted, bruges vel overvejende Stenkul; men paa
Grund af den besværlige Transport formaa Kullene ikke at
trænge ret langt ind i Landet; her bruger man da ogsaa andet
Materiale: Træ, Trækul, Tørv og Gødningstørv.  Til Opvarming
af Opholdsrummene forbruges næppe meget; de tykke
Græstørvvægge lede kun i ringe Grad Varmen og gennem-
trænges næppe heller af Luften; saa vidt jeg ved, sker
Luftfornyelsen almindeligvis kun gennem Døraabningen;
derfor ere Rummene meget lune og have som oftest mere
eller mindre umiddelbar Forbindelse med Køkkenet, hvorfra
der faaes en Del Varme.  Arnen er imidlertid ikke det eneste
Ildsted; Smedjen med sin Esse forbruger ogsaa en stor
Mængde Brændsel. Gaardenes spredte Beliggenhed i
Forbindelse med Vinterførets Vanskeligheder have nemlig
medført Nødvendigheden af, at man paa hver Gaard kunde
forfærdige eller dog istandsætte alle Slags Redskaber; og da
man ikke havde Træ, blev Materialet fortrinsvis Jern, som
skulde smeddes.  Hvor gennemgribende dette Forhold har
været, ses tydeligt deraf, at ethvert Værksted paa Islandsk
kaldes „Smiðja“, f. Eks. „Prentsmiðja“ =Trykkeri. Paa Smedjens
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Esse brugtes Trækul, og der skulde meget til, især fordi de
gammeldags Høleer, som brugtes indtil for omtrent en
Menneskealder siden, stadigt hvæssedes derved, at de glødedes
og udhamredes. Nu da Leerne hvæsses paa Slibesten og
adskillige af de tidligere hjemmelavede Redskaber m. m.
fortrænges af Fabriksvarer, er Forbruget paa Landet af
Brændsel og især af Trækul vel nok nedadgaaende.  Men paa
den anden Side vil Forbruget netop af Brænde sikkert stige
i Fremtiden; Træhusene kræve stærkere Opvarmning end
Græstørvehusene, ogsaa fordi de indeholde flere Rum, som
skulle opvarmes særskilt; de stigende Krav til Velvære virke i
samme Retning; men mest af alt ville dog Fremskridtene i
Jorddyrkning medføre et forøget Brændeforbrug.
Efterhaanden som Jordbearbejdning med Plov og Harve
indføres, vil der blive Brug for den nu ofte overflødige
Gødning; denne vil blive for god at brænde, saaledes som det
nu almindeligvis sker. Gødningstørven fremstilles, saa vidt jeg
har bragt i Erfaring, paa den Maade, at der i Vinterens Løb
ikke renses ud under Husdyrene (Faarene); Gødning, Ajle og
Foderaffald trædes derfor sammen i Stalden til en sejg Masse;
denne stikkes om Foraaret eller Sommeren op i Form af Tørv,
som stilles til Tørring i det frie og stakkes; nogle Steder lægger
man Ris mellem Tørvelagene, og disse Ris siges derved at blive
til et særlig godt Brændsel; men det er kun faa Steder, man
har Trævækst nok selv til dette lille Forbrug.

Da der, saa vidt jeg ved, ikke findes hverken mange eller
store eller dybe Tørvemoser paa Island, er der næppe Mulighed
for nogen stor Produktion af Mosetørv. Derfor vil Skov-
dyrkning, efter mit Skøn, paa mange Steder være en nødvendig
Forudsætning for, at Gødningen kan blive fri til Jorddyrkning;
og Gødningen er formentlig en nødvendig Forudsætning for
rationel Avl af Agerbrugsplanter.

Hvor godt Skovdyrkning end vil lykkes paa Island, saa blive
Landets Skove dog aldrig i Stand til helt at tilfredsstille dets
Forbrug af Træ; i hvor høj Grad. det vil ske, kan der paa Sagens
nuværende Trin intet siges om; men selv om der kun sigtes
paa at forsyne de Dele af Landet, som aldrig faa Køreveje,
med det fornødne Træ til Brændsel og smaat Gavntræ, saa er
det i og for sig nok til at kræve Skovdyrkning i det store.

Trangen til Skov paa Island grunder sig imidlertid ingen-
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lunde alene paa Forbruget af Træ. Det vil vise sig, at Skovens
umiddelbare Virkning ude i Naturen bliver en nødvendig
Forudsætning for Dyrkning af Agerjord. Der trænges til Skov
for Jordens Skyld.

Efter hvad der vides om Islands Tilstand paa Landnams-
tiden (c. Aar 900), var Øen dengang skovklædt fra Strandbred
til Fjeld, selv om det kun i Dalene og paa de nedre Dele  af
Fjeldskraaningerne har været egentlig Skov med Stammer og
Kroner, men for øvrigt Krat.  I de siden da forløbne 1000
Aar har Skoven mere og mere maattet vige for Mennesket;
Øksen, Høleen og Husdyrenes Tænder have efterhaanden
tilintetgjort Skoven, og paa nogle Steder omformet den til
Krat eller til Stødskudsskov; saa vidt jeg har set Island, findes
der intet Steds en Bevoksning af Træer, fremgaaede af Frø,
kun Smaagrupper og enkelte Individer.  De oprindelige Skove
kunne siges at være helt forsvundne; hvad der nu forefindes
af Træsamfund, er en ren Halvkulturform, dannet af Skud fra
afhuggede Træer og fra afhuggede eller afbidte Frøplanter.

Et saa voldsomt Indgreb i Naturens Husholdning foregaar
imidlertid ikke ustraffet, især da naar Kulturen ikke samtidigt
gør sig Naturen underdanig.  Skoven er, naturhistorisk talt,
det sidste, det højeste Udviklingstrin af Jordens Plantevækst;
den optræder som en afsluttende Dannelse, idet den paa de
Steder, hvor den overhovedet kan trives, er i Stand til at erobre
Terrainet fra andre Plantesamfund og at hævde det erobrede
— indtil Mennesket griber ind. Men naar Mennesket
borttager Skoven under saadanne Forhold som paa Island, saa
kommer der enten ingen ny Plantevækst eller en saadan, som
ikke er i Stand til at hævde Terrainet over for Vand og Vind.

Dette Forhold faar særlig Vægt paa Grund af Islands
Jordbund, Terrain og Klima. Fjeldene ere som bekendt
overvejende dannede af Basalt, og saa vidt som jeg har set
Island, er det plantebærende Jordlag da ogsaa vejrsmuldret
Basalt, undertiden hvidstribet af vulkansk „Aske“, men oftere
mørkstribet af tynde Muldlag, Rester af et tidligere
Plantedække. Den vejrsmuldrede Basalt er kaffebrun,  desto
mørkere, jo fugtigere den er; Farven skyldes Jerntveilte, og
opløser man dette, vise Kornene sig at være sorte. Det
overraskende for mig var imidlertid, at Jorden var over-
ordentlig finkornet og helt stenfri, samt at dens Udseende og
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Konsistens var aldeles ens lige fra Seyðisfjörður til Reykjavík.
Til 0plysning om Jordens mekaniske Egenskaber hidsættes
her en af Geologen cand. mag. O. B. Bøggild udført Analyse;
Jordprøven er tagen i Plantagen ved Rauðavatn, c. 2 Fod under
Overfladen.

Kornstørrelse: < 0,01 0,01–0,05 0,05–0,5 0,5–1 1–2 2–4 mm.
pCt. af Vægten: 12,92 17,11 62,09 7,50 0,37 0,04

Til Sammenligning med disse Tal for den sædvanlige brune Jord skal
jeg meddele følgende Tal for den mekaniske Sammensætning en Prøve*)
vulkansk „Aske“ (de hvide Striber), ligeledes ifølge en Analyse af Hr.
Bøggild:

Kornstørrelse: < 0,01 0,01–0,05 0,05–0,5 0,5–1 1–2 2–4 mm.
pCt. af Vægten: 17,63 61,88 19,76 0,61 0,11 0,01

Kornstørrelsen er her noget mindre, men det maa erindres, at den
vulkanske „Aske“ svæver forholdsvis længe i Luften og falder ned som en
jævn Regn.  Til disse Tal føjer Hr. Bøggild følgende Udtalelse om den
brune Jord: Baade selve Prøven og alle dens enkelte Kornstørrelser har en
mørkebrun Farve; ved Udvadskning med kogende Saltsyre opløses Jern-
forbindelserne, som overtrække alle de enkelte Korn; Prøven faar da en
sortegraa Farve. — De mineralske Bestanddele ere for den allerstørste
Del de samme, som findes i eroderet basaltisk  Materiale,  nemlig Brud-
stykker af Basalt og Korn af Augit, Magnetjernsten og Feldspat, navnlig
Augit i meget stor Mængde.  Sikker Kvarts er overordentlig sjælden. Brunt
(basaltisk) Glas  findes i meget ringe Mængde, lyst mangler helt.  Alle
Kornene ere temmelig afrundede.  Selv blandt de fineste Bestanddele sy-
nes der at være meget lidt Lersubstans. — Angaaende Prøvens Dannel-
sesmaade kan der med Sikkerhed siges, at Askefald har spillet en forsvin-
dende eller slet ingen Rolle.  Om Prøven er dannet væsenlig af Vandet
eller af Luften, lader sig ikke sikkert afgøre; Hovedkornstørrelsen (0,05–
0,5 mm.) er større, end det ellers er almindeligt for Luftsedimenter, men
det kan maaske ligge i, at den Bjergart, hvorfra Materialet stammer, ikke
har været særlig langt borte; ejendommelig er dog den ringe Mængde af
egentlig støvagtigt Materiale (0,01–0,05     mm.)……… den kolossale Mængde,
der findes af disse Bestanddele [Jerntveilte og Lerjord] …… vise …… at
Prøvernes store Jernholdighed ikke kan være frembragt udelukkende ved

_____________
*)Prøven hidrører fra Fnjóskadalur mellem Sörlastaðir og Þórðarstaðir.
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Forvitring af det i dem værende basaltiske Materiale, men at i det mind-
ste en Del af Jernet maa være afsat af det nedsivende Vand.

Det er altsaa denne Jord, som lægges blot, naar Skoven for-
svinder, og det vil forstaaes, at den bliver et let Bytte for Vin-
den.  I Virkeligheden er da ogsaa al den plantebærende Jord i
det indre af Island, saa vidt jeg har set Landet, aflejret af Vin-
den; kun deraf kan jeg forklare mig den fuldstændige Stenfri-
hed og den store Ensartethed i Kornstørrelsen.  Der er ogsaa
umiddelbare Beviser for denne Sammenhæng: De hyppigt
forekommende, sorte Striber, som følge Terrainoverfladen,
kunne næppe være andet end tidligere Plantedække, som er
overføget og derved dræbt; en saadan begyndende Over-
fygning kunde da ogsaa iagttages adskillige Steder i Nærhe-
den af nøgen Jord.  Et Steds (mellem Norðurtunga og Húsafell)
saa vi et Birkekrat af et særlig mærkeligt Udseende; det viste
sig, at de lave Buske for en 10–20     Aar siden vare bleven delvis
dækkede af 1–2     Fod paaføgen Jord, som nu var ved at fyge af
igen. Hvor let bevægelig Jorden er, ses deraf, at der hyppigt
om Sommeren uden egentlig Blæst opstaar en tør Taage, den
saakaldte Mistur, dannet af Støv, som opfylder Luften. Til
Oplysning om denne Taages Opstaaen kan jeg meddele  2     Iagt-
tagelser.  En Dag med næsten stille Vejr saa jeg fra
Hallormsstaður, at der paa den anden Side af Lagarfljót rejste
sig en Støvsky saa stor, som om et Regiment Dragoner red
hen ad en støvet Landevej; der var dog hverken Mennesker,
Dyr eller Vej paa Stedet; Støvskyen maa være rejst af et Vind-
drag, som pludselig er gaaet paa langs ad Dalen hen over et
Stykke nøgen Jord.  En anden Dag med helt stille og klart
Vejr saa jeg paa en stor Stenørken (Jökuldalsheiði), at der plud-
seligt fra en lille skaalformet Fordybning paa en Skraaning
rejste sig en lodret Skystøtte, som var smal og 150–200     Fod
høj; det var øjensynligt en Hvirvelvind, som havde fremkaldt
Skystøtten; denne gav sig straks til at vandre hen ad Jorden
omtrent saa hurtigt, som et Menneske kan gaa, og hver Gang
den passerede en lille Lavning, sugede den nyt Støv op.  Fra
dens Opstaaen forløb der c. 20     Minutter, inden den opløste

Jordens sammensætning.
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sig og forsvandt.  Det viste sig da, at der rundt omkring os var
talrige saadanne Skystøtter af meget forskellige Størrelser, men
alle vandrende hen over Terrainet; paa hosstaaende Billede
(Fig. 1) kan en af dem ses;*), om end kun utydeligt. Et andet
Bevis paa Jordens Letbevægelighed fik jeg paa Vestmannaeyjar,
som ligge c. 1 1/2     Mil i lige Linie syd for Island,  Her hænder
det, at Klipfisken, som lige er lagt til Tørring i det frie, næ-
sten ødelægges derved, at der kommer en Nordenstorm, som
fører den støvfine Jord fra Sydlandet de halvanden Mil over
Havet, saa den slaar sig ned paa Fisken og sætter sig saa fast,
at den ikke kan vadskes af igen.

At den plantebærende Jord fyger, ses ikke blot af Jorden
selv, men maaske end mere af de forfærdelig store afføgne
Strækninger paa Island; man træffer dem overalt, hvor jeg
har været, og man kan foretage indtil en hel Dags Rejse til
Hest over Strækninger, hvor der ikke er et Græsstraa til Føde
for Hestene.  Det er Kvadratmile, som saaledes er ødelagt af
Vinden.

Jorden fyger ikke saaledes af som Sandet i vore Klitter; dette
slikkes ovenaf, efterhaanden som det udtørres, hvorimod den
brune islandske Jord fyger fra Bunden af, det hele Lag paa en

Fig. 1. Støfsky-Støtte, opstaaet is stille, varmt Vejr paa en Stenørken.
Jökuldalsheiði; fot. C. V. P.

________
*) Fænomenet var den mest haandgribelige Illustration af Bibelens

Udtalelser 2den Mosebog 13,21.
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Gang. Paa Overgangen fra den bevoksede Græsgang, Hede
eller Skov til den nøgne Grus- eller Stenflade ser man da ogsaa
som Regel stejle Jordbrinker med et underhulet, overhæn-
gende Plantedække. Til Oplysning herom vedføjes 2     Billeder
(Fig. 2     og 3.)

Vindens Ødelæggelser faa det store Omfang paa Grund af
Islands Terrain og Klima. Der Opstaar nemlig stadigt nye
Angrebspunkter for Vinden.  Hvert Foraar naar Sneen smel-
ter, danner der sig talrige Smaabække ned ad Fjeldskraa-
ningerne,  og overalt, hvor disse ikke ere klædte med Skov

Fig. 2. Affygende Landskab: Grænsen mellem bevokset Hede
og nøgen Stenørken, Fljótsdalsheiði. C. V. P. fot.

Fig. 3. Afføget Landskab; Rest af plantebærede Jordlag, Skarðsheiði.
C. E. Flensborg fot. 1904.

Jordfygning.
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eller dog Krat, skærer Vandet (Fig. 4) Furer igennem Grøns-
været ned i Jorden; den udskaarne Jord skylles længere ned
og dækker den fladere Skraaning, saaledes at Plantevæksten
dræbes i Forlængelse af de udskaarne Bæklejer; om Somme-
ren ere disse naturligvis helt tørre, saa Vinden har fri Adgang
til at underhule Plantedækket.  Som bekendt ere Stormene
særlig voldsomme paa Island; Naturforskeren Japetus Steens-
trup skal have iagttaget, at det sejge Græstæppe ligefrem kan
flaaes af Jorden og rulles op som et Gulvtæppe. Saa vidt jeg
kunde se, er en enkelt Vindretning ikke fremherskende; deri-
mod iagttog jeg forholdsvis ofte, at Jordfygningen gik paa langs
af Dalene nedad, idet den udtørrende stærke Blæst er kom-
met fra de højtliggende, længe sneklædte Dele af Landet.

Nedbøren paa Island er nok stor, men Luften er, maaske
paa Grund af ovennævnte Vindforhold, alligevel ofte tør;
endog paa Vestmannaeyjar, som have et meget udpræget
Øklima, saa jeg afføgne Strækninger; begrænsede af Jord-
brinker, aldeles som overalt paa selve Island.

Hvor Underlaget er Klippe, eller hvor Is og Vand tidligere
have aflejret løse Sten, fyger Jorden bort, indtil der er dannet
et sammenhængende Lag  af store og smaa Sten med lidt groft
Grus imellem.  Men hvor Underlaget er Sand eller Ler, fort-
sættes Fygningen ned i dette; der kan da opstaa et helt Klit-

Fig. 4. Fjeldskraaning, delvis dækket med Birkekrat i Forfald; Smelte-
vandet har skaaret Furer i Jorden, Ljósavatnsskarð. C. V. P. fot.
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landskab; idet Sandet paa Island naturligvis fyger paa samme
Maade som andre Steder.

Til Oplysning om Affygningens Hurtighed kan jeg med-
dele, at adskillige Strækninger paa Tusinder af Tdr. L., som vi
kom over, sagdes at have været skovklædte for 100 eller 50
eller endnu færre Aar siden.  End mere talende var dog den
Skæbne som har ramt Gaarden Grímsstaðir ved Jökulsá.  For
30     Aar siden laa den omgivet af frugtbare Græsgange, til Dels
af kæragtig Karakter; men for c. 10 Aar siden maatte den flyt-
tes paa Grund af Sandflugt, og de forladte Huse staa nu paa
Resterne af det gamle Tun, der rager indtil 10 Meter op over-
det omgivende Klitlandskab.  Det er Tunets særlig tætte og
kraftige Plantevækst, som har sinket Affygningen, medens et

Lag paa indtil 10     Meters Tykkelse er føget fra Omgivel-
serne formodentlig for en stor Del ned i Jökulsá, som atter
har aflejret denne Jord i sit Delta. Den nye Gaard er opført
c. 1 Mil fra den gamle og af Træ, men Ejeren har øjensyn-
ligt ikke fortrøstet sig til at faa Fred; thi under hvert Søm-
hoved i Væg og Loft var der en tyk Papskive, saa det vil
være forholdsvis let at trække Sømmene ud           — naar
Gaarden skal flyttes igen.  Sandflugten er da ogsaa naaet
tæt til Gaarden. Til Trods for denne Skæbne. er Ejeren af
Grímsstaðir endnu en af Egnens mest velstillede Mænd;

Jordfygning.

Fig. 5. Affygende Landskab; Grænsen mellem græsblandet Hede
og nøgen Lava, Vestmannaeyjar. C. V. P. fot.
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dette viser, at det er frugtbar Jord og ikke goldt Klitsand, som
fyger der.

Smeltevandets Udskæringer om Foraaret ere imidlertid in-
genlunde eneste Aarsag til, at  Jordfygning opstaar. Den urte-
agtige Vegetations Tilbøjelighed til Tuedannelse kan ogsaa
give Udgangspunkter.  I Tuerne er Væksten i det mindste ofte
centrifugal; de ældste og midterste Dele af Tuen dø da under-
tiden bort og Planteresterne kunne forsvinde, før der indvan-
drer nogen ny Plantevækst; der opstaar da redeformede For-
dybninger med nøgen Jord, og jeg saa mange Eksempler paa,
at denne Jord begyndte at fyge, saaledes at den kredsformede
Rest af Tuen underhuledes og derved dræbtes. I andre Til-
fælde saa jeg forholdsvis høje Tuer dø bort udvendig fra paa
den ene Side. Forklaringen herpaa er maaske den, at Faar el-
ler andre Dyr skrabe sig et Leje op til Tuen for der at finde
Læ; saadanne udskrabede Lejer, til Dels med Ekskrementer
i, forekom aldeles utvivlsomme ogsaa op til lave Buske, store
Træstød eller særlig højtliggende Trærødder. Ogsaa her iagt-
tog jeg begyndende Jordfog, som underhulede Tuen eller Bu-
skene.

Der er endnu nogle andre Aarsager til, at der opstaar Jord-
fog paa Island. Som bekendt færdes frit gaaende Husdyr, lige
saa vel som talrige vilde Dyr, ad bestemte Veje, hvorved de
træde Stier i Jorden. Da baade Faaret og Hesten har skarp-
kantede, stejle Hove, træde de forholdsvis hurtigt igennem
Grønsværen, saaledes at der mange Steder paa Skraaningerne,
for ikke at tale om de Ridestier, ad hvilke Mennesker færdes
med Heste, opstaar smalle grøfteagtige Fordybninger i Jorden.
Ogsaa her kan Vinden faa fat og blæse den blottede Jord op.

Brugen af Græstørv til Bygning af Huse og maaske under-
tiden Jorddiger fører til, at der ofte er skaaret Græstørv paa
Steder, hvor Plantevæksten ikke har været i Stand til paany at
dække det blottede Areal, inden Vinden har blæst Hul i Jor-
den.

Endelig maa det erindres, at Jordfygningen skaffer sig selv
ny Næring, æder sig videre frem ved, at den paaføgne Jord



5-15

dræber Plantevæksten, saaledes at en senere indtrædende
Affygning uhindret kan gribe baade det paaføgne og det op-
rindelige Jordlag.  Denne Virkning kan formodentlig ogsaa
fremkaldes af „Askefald“ fra Vulkanerne og, som ovenfor
nævnt, af nedskyllende Jord samt rimeligvis af stillestaaende
Vand, naar Jordfygning eller andet har dæmmet for det hidti-
dige Afløb.

Trævækst i Form af Skov eller Krat er det eneste, som kan
hindre al denne Jordfygning.  Jeg tror, at en Undersøgelse af
Islands geologiske Historie i den nyeste Tid (efter Istiden) vil
vise dette.  Rimeligvis har Løssdannelsen hersket der, før Skov-
træerne ere indvandrede, og enkelte Steder har den vel holdt
sig uafbrudt siden da.  Men jeg kan heller ikke tvivle om, at
Jordfygningens Omfang og Styrke er bleven mægtigt forøget
derved, at Mennesket har ødelagt Trævæksten.

Nu for Tiden er der kun forsvindende lidt Skov og Krat
paa Island.  Islænderne have lige som andre Kultursamfund
et stadigt stigende Forbrug af Træ.  Og paa Grund af Landets
Naturforhold har Trævæksten en ualmindelig stor indirekte
Betydning. Heri ligger Grundene til, at der er stor Trang til
Skov, og altsaa til Skovanlæg paa Island.

Evnen til at bære Skovsagen frem.

Paa Islands c. 108.000 Kvdr.kilom. bor der kun c. 78.500
Mennesker; af dem ere godt 17.000     bosatte i Købstæder og
Handelspladser, saa der paa de c. 23.000     Kvdr. Kilom. beboet
Land med tilhørende c. 28.000     Kvdr.Kilom. Græsgange kun
bor godt 60000 Mennesker.  Bebyggelsen er meget spredt og
Samfærdselsvejene for største Delen kun Ridestier. Under
saadanne Forhold er det vanskeligt at løse Samfundsopgaver,
som kræve stærkt Samarbejde; og endnu en Vanskelighed lig-
ger paa det økonomiske Omraade, idet der kun er faa Penge
mellem Folk paa Landet: ikke saa meget fordi der er Fattig-
dom som fordi Handelen i stort Omfang har været dreven
som Tuskhandel og næsten udelukkende er gaaet i een Ret-

Evnen til at bære Skovsagen frem.
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ning: til nærmeste Købstad eller Handelsplads. Den island-
ske Landskasse kan heller ikke sætte store Summer ind paa
Skovsagen, dels fordi dens aarlige Budget kun er c. 1.000.000
Kr., dels fordi der stilles store Krav til den fra andre og mere
umiddelbart paatrængende Samfundsopgavers Side*).

Til Trods for alt dette synes Skovsagen dog at skulle faa
samme lykkelige Skæbne paa Island som andet Steds; det har
allerede vist sig, at den omfattes med megen Varme saavel af
Enkeltmand som af Alþingi og Ministerium, og denne Stem-
ning har givet sig haandgribelige Udslag: Til at begynde med
fik Kaptain Ryder i 1898 af det kgl. danske Landhusholdnings-
selskab de fornødne Midler til Anlægget af en Plantning ved
Þingvellir.  I 1899 blev der i rent private Bidrag samlet c. 2.000
Kr., medens Alþingi samme Aar bevilgede  1.000     Kr. til For-
søg med Træplantning; derefter ydede det islandske Ministe-
rium i 1901     paa forventet Tillægsbevilling 2.500     Kr. til Sagens
Fremme; for Aarene 1902–03     bevilgede Alþingi 11.000 Kr. og
for Aarene 1904–05     til selve Arbejderne 13.000     Kr. foruden
godt 2.000     Kr. til Uddannelse af 3 Skovfogedelever og de for-
nødne Midler til at indkøbe c. 2.000     Tdr. L. Skov og Krat for.
Islands Landbrugsselskab interesserer sig levende for Skov-
sagen og har ydet den værdifuld Støtte paa adskillige Punk-
ter. I Reykjavík er der dannet et Skovselskab med det Formaal
at frembringe en Plantage c. 10 Kilom. øst for Byen. Aviser
og Tidsskrifter paa Island have vist sig særdeles imødekom-
mende, og Skovsagens Repræsentanter ere overalt bleven
modtagne med den største Velvillie.

Saa langt som Islands Skovsag endnu er kommen, er den
aldeles overvejende en Statssag; det kan da heller ikke være
andet, end at Staten her maa gaa i Spidsen, bryde Banerne og
bære Udgifterne ved de indledende Forsøg.  Thi Skovsagen

__________
*) Ovenstaaende Tal ere hentede fra Dr. V. Guðmundssons, Mag. art.

B. Th. Melsteds og Professor Th. Thoroddsens Afhandlinger i
„Atlanten“ (Iste Aarg.) Medlemsblad for Foreningen „De danske
Atlanterhavsøer“.
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sigter her som overalt paa en lang Fremtid; man kan ikke med
Billighed vente, at Enkeltmand skal sætte noget væsenligt ind
paa Skovanlæg, før der er vunden Erfaring om paalideligt
formaalstjenlige Fremgangsmaader, og før Erkendelsen af Sa-
gens store Betydning er bleven nogenlunde almindeligt Fæl-
leseje. Det er da ogsaa en nærliggende Samfundsopgave at
frede og udbedre saa meget som muligt af de forhaanden væ-
rende Skovrester bl. a. for at bruge dem som Udgangspunkter
for Bevægelsen Landet over. Skovsagen kan, lige saa lidt paa
Island som andet Steds, undvære faste Talsmænd, faste Ar-
bejdere, som kunne gennemføre en fælles Plan gældende for
en Række Aar; men den Slags Arbejdere er det Samfunds-
styrelsens Sag at tilvejebringe og lønne.

Lige saa vist medføre imidlertid Islands Naturforhold og
Samfundsforhold, at det her maa lægges særlig stor Vægt paa
den Side af Skovsagen, som ogsaa andet Steds saaledes baade
i Danmark og Norge spiller en fremtrædende Rolle, nemlig
Enkeltmands Deltagelse i Arbejdet. Skal Trævæksten faa ken-
delig Betydning for Landets Fremtid, saa maa den tilvejebrin-
ges i stor Udstrækning paa enhver Egn, hvor der bor Menne-
sker og hvor der alsaa skal holdes Husdyr og dyrkes Jord; men
det er kun da muligt, naar saa at sige enhver Jordejer tager sin
Del af Arbejdet.

Derfor er det ikke nok, at der udfindes sikkert formaals-
tjenlige Fremgangsmaader; disse maa afpasses efter de nuvæ-
rende Jordejeres økonomiske Evne og enten være forenelige
med den hidtidige Maade at bruge Jorden paa eller dog falde
i Traad med en jævn Overgang til mere rationel Jorddyrkning.
Da Befolkningen er faatallig og spredt, kan der kun paaregnes
en ringe Mængde menneskelig Arbejdskraft til Skov-
frembringelse; og da Jordbearbejdning overhovedet kun har
et lille Omfang paa Island, findes der ikke meget hverken af
Trækdyr eller af Redskaber. Ogsaa Pengeforhold samt Klima
medføre, at Frembringelse af Trævækst ikke kan grundes paa
stærk Behandling af Jorden; i alt Fald er denne kun mulig nær
ved de nuværende Boliger. Endelig maa der regnes med de

Skovsagen og Befolkningen.



5-18

C. V. Prytz: Skovdyrkning paa Island.

mange fritgaaende Faar og Heste, som det kun paa heldige
Steder vil være muligt at lukke ude ved Hjælp af Hegn.

Den Modtagelse, Islænderne have givet Forslaget om at
rejse en „Islands Skovsag“, yder sikker Udsigt til, at de baade
kunne og ville bære denne Sag frem. Spørgsmaalet bliver der-
for blot, hvor meget der aarligt kan og skal sættes ind paa
Sagen, med hvilken Hurtighed denne skal fremmes; og Sva-
ret herpaa bør ikke afhænge af den større eller mindre Begej-
string for et patriotisk Foretagende, men af den Nytte som
den frembragte Trævækst bringer Enkeltmand og Samfun-
det. Nyttevirkningen bør ikke blot afgøre Skovsagens sam-
lede Fremgang, men ogsaa blive bestemmende for, hvor den
først skal føres ud i Livet og hvilke Sider af den der skulle
tages op først.

For at give et Bidrag til Løsningen af disse Spørgsmaal, skal
jeg her omtale, paa hvilke Punkter Trævækst efter mine Iagt-
tagelser kan gøre Nytte paa Island. Jeg nærer ingen Tvivl om,
at Hovedsagen vil blive at genoprette det ødelagte, at skaffe
Sikring mod Jordfygning; men det er ikke den nærmest liggende
Opgave, og den kan kun undtagelsesvis løses af Enkeltmand.

Den ubetinget nærmest liggende Side af Sagen er at frede
og udbedre de endnu forhaanden værende Rester af Skov og
Krat, og her er der meget at gøre baade for Samfundsstyrelsen
og for Enkeltmand. Nyttevirkningen vil hurtigt vise sig, idet
de paagældende Arealer kunne frembringe en kendeligt større
Vedmasse, end de hidtil have gjort. Fredningen mod Faar og
Heste er her langt det vigtigste; kan den opnaaes, er selve
Udbedringen forholdsvis let.  Paa nogle Steder vil der af sig
selv (ved Selvsaaning) fremkomme mange Birkeplanter, som
nok skulle blive til Træer, naar de faa Fred. Andre Steder vil
man kunne fremskynde Udviklingen ved at tage selvsaaede
Planter i Skovens tætte, unge Del og flytte dem ud paa de
aabne Pladser.  Hvor der ikke findes eller fremkommer Frø-
planter, vil man som oftest kunne klare sig med at foretage
Saaning af Birkefrø, som det skal omtales nedenfor.

Fredningen mod Faar og Heste vil for de fleste staa som en
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Umulighed, og mange Steder er den da ogsaa foreløbig uover-
kommelig.  Jeg maa dog her pege paa to Forhold. For det før-
ste egner denne Sag sig fortrinligt til Samarbejde mellem Sta-
ten og Enkeltmand. Ingenlunde sjeldent findes Skovresterne
paa Steder, hvor Terrainforholdene gøre Fredning forholds-
vis let, idet en Dal kan afspærres eller Kløfter forbindes med
korte Strækninger af Stengærde eller Jernhegn.  Hvor en Ejer
under saadanne Forhold vil paatage sig Fredskovspligt, bør
han kunne faa Laan eller anden Hjælp af Samfundets Midler
til den øjeblikkelige Hegningsudgift.  Saa vidt jeg ved, tilhø-
rer en stor Del af Islands Skovrester Samfundet, idet de ere
knyttede til offenlige Embeders Jorder.  Staten har da her god
Lejlighed til paa een Gang selv at høste Erfaring om Ind-
fredningen og at foregaa med et godt Eksempel.  En nødven-
dig Forudsætning er, at Staten har sagkyndige, som kunne
forestaa dens egne Fredningsarbejder og tage Syn over de pri-
vate Skovrester, som ønskes fredede, samt give Vejledning til
Udførelsen og Udbedringen.

Det andet Punkt er den fortrinlige Hjælp, Islænderne ville
kunne faa af deres Hunde; disse ere jo nu opdragne til at holde
Husdyrene borte fra Tunene; men den Jordejer, som interes-
serer sig for sine Skovrester, vil let kunne lære sine Hunde, at
Faar og Heste heller ikke maa komme i Krat og Skov.  Den nu
tilstræbte Indhegning af Tunene med Jerntraad vil vist fri-
gøre adskillige af Hundene, saaledes at de kunne bruges i Fred-
skoven.  Saa vidt jeg har kunnet se, er der mest og maaske
alene Fare for Skade tidligt paa Aaret, naar Husdyrene sendes
ud, inden der endnu er kommen tilstrækkeligt Græs til dem.

Saa længe Faarene spille Hovedrollen for Islænderne, vil
Fredning af Skov og Krat dog mange Steder være uigennem-
førlig; men det er vel sandsynligt, at der paa Island som andet
Steds vil foregaa en Udvikling fra Faareavl til Kvægavl; og
efterhaanden som den finder Sted, vil Fredningen blive let-
tere og lettere.

Naar en Skov- eller Kratstrækning er indfredet og ved
Selvsaaning eller paa anden Maade udbedret, vil Nyttevirk-

Nytten af Nyanlæg.
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ningen hurtigt vise sig. Allerede nu trænge Krattene stærkt
til Udhugning, og denne Trang vil forøges ved Fredningen.
Fører man en formaalstjenlig Udhugning, vil denne ingenlunde
formindske Vedmængden, men tværtimod forøge den ved at
give de tilbageblivende Stammer større Tilvækst; Skovens
Produktionsevne vil tiltage.  Endnu kan der slet ikke gives
Tal for Skovens Ydeevne paa Island; men Forbruget af Træ
paa det enkelte Sted er nu saa lille, at selv en lille Forøgelse af
Brændselsproduktionen vil kunne mærkes tydeligt. En rigtig
Udhugning kræver imidlertid ogsaa Sagkundskab, d. v. s. Vej-
ledning ved Skovsagens fast ansatte Funktionærer.

De nuværende Krat og Skovrester ville være naturlige Ud-
gangspunkter for nye Skovanlæg; jeg skal senere komme ind
paa, hvorledes disse maa iværksættes; her skal jeg holde mig
til den Nytte, de kunne gøre. Lykkes det at frembringe en
træagtig Bevoksning paa et hidtil ubevokset Areal, vil Faren
for Jordfog og dermed for Overfygning af de nuværende Græs-
gange formindskes.  Ved et omhyggeligt Valg af de Steder,
som tilkultiveres, vil man kunne udrette noget kendeligt selv
med smaa Midler.  End mere iøjnefaldende vil Nyttevirknin-
gen være, hvor der frembringes et Træsamfund paa en
Skraaning; idet denne sikres mod Smeltevandets Udskærin-
ger, skaanes de lavere liggende Græsgange for Oversvømmelse
af det jordblandede Smeltevand.

Hvad enten Skoven er gammel eller ny, vil den ved forstan-
dig Udhugning kunne udvikles til at afgive gode Græsgange
under lyststillede Birketræer, som ville yde et vistnok velkom-
ment Læ og i ethvert Fald medføre, at Sneen lejrer sig mere
jævnt end paa aabne Arealer. En rigtigt udhugget Bevoksning
vil ikke, saaledes som de nuværende purrede Krat, stjæle Ul-
den af Faarene.

Ligeledes meget nærliggende vil det være at frembringe et
Bælte af Træer omkring Tunene; her bliver det vel rimeligst
at bruge Plantning, især fordi der let kan skaffes den fornødne
Arbejdskraft, men ogsaa fordi der kan være Grund til at bruge
Træarter, som egne sig bedre til at plantes end til at saas paa
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Blivestedet; desuden vil det være ønskeligt, at Planterne her
straks have nogen Højde; de blive da lettere respekterede.
Skal Tunet alligevel indhegnes med Jerntraad, og Samfundet
tilbyder jo sin Hjælp til dette Formaal, vil det være rimeligt
med det samme at sætte Hegnet 25–50     Meter uden for Tunets
Grænser og saa plante paa dette Bælte umiddelbart inden for
Hegnet. Nytten vil i 1ste Linie være den forøgede Skønhed
og Hygge, som opnaas ved en saadan Plantning; men naar
Træerne ere blevne store nok til at give Læ, ville de gøre Nytte
ved at tillade en Bearbejdning af Tunjorden, som ellers vilde
udsætte denne for at blæse op. Det synes mig rimeligt, at Sam-
fundet yder Støtte til den forøgede Hegning, naar Ejeren for-
pligter sig til at udføre Plantningen efter fornøden Vejled-
ning:  Nogen Vedligeholdelsespligt vil det næppe være nød-
vendigt at lægge paa den Slags Plantninger, da de sikkert i det
store og hele ville blive opretholdte, medens Baand paa dem
let kunde blive snærende paa Grund af den Frihed, der altid
maa ønskes i Boligens nære Omgivelser.

Efterhaanden som der frembringes Køreveje, vil der blive
Trang til at skærme dem mod Smeltevandets Udskæringer;
en saadan Sikring kan næppe tilvejebringes paa anden eller i
alt Fald paa bedre Maade end ved et Bælte af træagtige Plan-
ter langs med og oven over Vejen, hvor denne føres ad eller
under en Skraaning. Et saadant Bælte bør anlægges samtidigt
med Vejen og Udgiften skrives paa dennes Konto.  Da der her
ikke kan blive Tale om Indhegning, maa Træbæltet stilles
under de vejfarendes Beskyttelse; og da der er mere Brug for
en tæt end for en høj Bevoksning, vil man rimeligvis oftest
bruge Saaning af Træfrø, d. v. s. at Udgiften kun vil blive ringe,
naar Arbejdet udføres med Sagkundskab.

Den største, men ogsaa fjernest liggende Nyttevirkning af
Trædyrkning paa Island vil vise sig ved, at den ødelæggende
Jordfygning i det hele taget indskrænkes. Ved første Øjekast
synes Opgaven saa stor, at den alene af den Grund maatte
være uløselig; men hvis jeg ikke tager fejl, kan Arbejdet med
Grund deles efter Dalstrøg, hvorved det vinder i Overskuelig-

Træbelter om Tunene.
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hed.  Endvidere vil det være naturligt først at skærme de
frugtbareste, de værdifuldeste Jorder og skærme dem først
paa de Punkter, hvor de ere mest udsatte.  Det kan næppe
være andet, end der allerede nu maa foreligge saa talrige
Enkelterfaringer om Jordfygningen, at det vil være forholds-
vis let for en sagkyndig at skaffe sig Overblik over, hvor Faren
paa en given Egn især ligger, og hvor Arbejdet kan paabegyndes
med størst Udsigt til Held. De Strækninger, som skulle dæk-
kes med Trævækst, ere saa store, at der aldrig vil kunne blive
Tale om Indhegning; men til Gengæld kræves der ogsaa kun,
at de træagtige Planter gro, derimod ikke at de blive til Træer,
endsige gode Træer; begge Dele tale for at bruge meget bil-
lige Fremgangsmaader. Men selv om man bruger de billigst
mulige og udstrækker Arbejdet over en lang Aarrække, vil
det dog være nødvendigt, at Offentligheden, Stat eller Kom-
mune tager Sagen i sin Haand.  Hermed skulde Enkeltmands
Deltagelse ingenlunde være udelukket; thi for det første har
Island vel forholdsvis lige saa mange som andre Lande af Ind-
byggere, der baade have Samfundsinteresser og materielle
Evner til at omsætte disse Interesser i Gerning; og dernæst
vil sikkert meget ofte det Tilfælde indtræde, at en og anden
Gaardejer ikke føler sig tilfredsstillet ved den Plan for Arbej-
det, som Samfundsstyrelsen maatte have lagt: Turen kommer
efter hans Mening for sent til ham.  En saadan Opfattelse bør
imødekommes, naar den paagældende selv vil gaa noget af
Vejen, d. v. s. vil være med til at bære Udgifterne ved Arbej-
det.

I denne Forbindelse maa jeg henlede Opmærksomheden
paa et andet Forhold, over hvilket jeg vel ingen egentlige Iagt-
tagelser har fra Island, men hvor til Gengæld Sammenligning
med Forholdene andet Steds ligger nær.  De islandske Floder,
som jeg har set, have næsten alle en stærk Deltadannelse,
Vandet fører en stor Mængde opslæmmet Stof med sig.  I
andre Lande staar denne Fremtoning ofte i Forbindelse med,
at Skovene i Flodens Opland ere bleven ødelagte, saaledes at
Foraarets Smeltevand kan skylle Jorden fra de nøgne
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Bjergskraaninger. Nu ved jeg vel, at Islands Floder ere korte,
og at de paavirkes stærkt dels af Jøklerne, dels af Vulkanerne;
men nogle Steder synes deres ujævne Vandføring til forskel-
lige Aarstider mig dog ogsaa at være afhængig af andre For-
hold i Oplandet og da ikke mindst af Mangelen paa Skov. Hvor
det er Tilfældet, vil Tilvejebringelsen af Trævækst paa de nøgne
eller mangelfuldt  græsklædte  Bjergskraaninger  formindske
Deltadannelsen og virke udjævnende paa Vandføringen. Jeg
nævner dette, fordi de Engstrækninger, som findes ved Flo-
dernes nedre Løb, paa mig gjorde Indtryk af at høre til Is-
lands frugtbareste Jorder, som det vel var værd at søge skær-
mede mod Oversvømmelse. Det er dog ikke blot ved Udlø-
bene af de store Floder, at der findes Strækninger, som egne
sig godt til Eng. Lignende Arealer træffer man hyppigt ved
de mange Smaaelve og Bække, som løbe til de større Floder,
og dem vil man kunne forbedre ved forholdsvis smaa Anlæg
af Skov eller Krat i Bækkens Opland. Her er der en vid Mark
for den private Foretagsomhed; men ogsaa paa dette Omraade
maa der begyndes med, at Staten giver Eksempler til Efter-
følgelse.

Med Henvisning til, hvad jeg foran udtalte om Forbruget
af Træ paa Island, maa jeg til Slut sige, at al den Trævækst,
som i en overskuelig Fremtid tilvejebringes paa Island, vil faa
en stadigt større Værdi, efter som der bliver stærkere og stær-
kere Brug for Gødningen i Jorddyrkningens Tjeneste, saa den
ikke længere er til Raadighed som Brændsel, og efterhaanden
som det mere udviklede Jordbrug medfører flere Fordringer
til smaat Gavntræ  En Nyttevirkning i 2den Linie, men der-
for ingenlunde  ringe, vil være den, at der i Skovdyrkningens
Tjeneste bliver Brug for lønnet Arbejde, baade til Anlæg og
til Udhugning, paa en Aarstid, da Arbejdskraften paa Island,
saa vidt jeg ved, nu for en stor Del maa ligge ledig.

Træveksten og Jordfygningen.
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NaturhistoriskeVilkaar

for Skovdyrkning.

Jordbunden.
Som tidligere omtalt ser den plantebærende Jord paa Is-

land meget ens ud i forskellige Egne af Landet. Derfor kan en
kemisk Analyse af den maaske have en Del Interesse, saa
meget mere som den udviser ejendommelige Egenskaber. En
Prøve af den foran nævnte brune Jord blev analyseret af Assi-
stent P. Christensen paa Landbohøjskolens agrikulturkemiske
Laboratorium, og han fandt derved følgende Tal:

Elementær Sammensætning af den luftørre Jord.

pCt.
Hygroskopisk Vand

(100˚ C.) ........................... 11,33
Kvælstof (i organiske For-

bindelser) ...........................0,32
Humus (kvælstoffrit)

4.33 pCt.
12,54

Kemisk bundet Vand
8.21 pCt.

Opløseligt i kold, fortyndet
Saltsyre*)

Jerntveilte (Fe2 O3) ............... 11,39
Lerjord (A12 O3) .....................9,19
Kalk (Ca O) ............................. 0,92
Magnesla (Mg O ...................... 1,78
Kali (K2 O) ............................. 0,17
Natron (Na2 O) ....................... 0,12
Svovlsyre (S O3) .................... 0,50
Fosforsyre (P2 O5) ................ 0,03

Opløseligt i varm, stærk
Saltsyre**)

Jerntveilte .............................. 2,43

    pCt.
Lerjord .................................... 2,10
Kalk ......................................... 1,54
Magnesia ................................. 1,01
Kali ......................................... 0,15
Natron .................................... 0,25
Svovlsyre ................................ 0,63
Fosforsyre .............................. 0,02

Bundet til Humusstofferne.
Jerntveilte .............................. 0,61
Kalk ........................................ 0,31
Magnesia ................................ 0,10
Fosforsyre .............................. 0,14
Opløselig Kiselsyre

(Si O2) ................................... 17,09
I alt. 74,67

Uopløseligt Kvarts ................ 11,18
Silikater ................................. 14,15
                                 I alt. 100,00

__________
*) Vægtfylde  1,10.
**) Koncentreret.
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Til disse Tal knytter Hr. Christensen følgende Oplysninger:
Med Hensyn til Fremgangsmaaden for Undersøgelsen skal bemærkes

følgende: Humusmængden er bestemt ad den vaade Vej efter Knops Me-
tode med Kromsyre.  Den fundne Kulsyremængde er multipliceret med
Faktoren 0,471,     hvorved faas kvælstoffrit Humus.  Kvælstof er bestemt
efter Kjeldahls Metode.

Behandlingen med fortyndet Saltsyre. 50 Gram Jord henstod ved
Stuetemperatur (17˚     C.) i 48 Timer under hyppig Omrystning med 100
cbcm. fortyndet Saltsyre (Vf. 1,10),     hvorefter Opløsningen frafiltreredes
og den uopløste Jord udvadsket for H Cl.

Behandling med varm, koncentreret Saltsyre. Den Del af de 50
Gram Jord, som ikke opløstes i fortyndet Saltsyre, kogtes  1     Time paa
Vandbad med  100 cbcm. koncentreret Saltsyre.  Den ved Opvarmingen
bortgaaede Clorbrinte blev erstattet ved fornyet Tilsætning af koncen-
treret Saltsyre. Opløsningen filtreredes fra den uopløste Rest som oven-
for og denne blev udvadsket.

I de to Saltsyreopløsninger bleve de opgivne Bestanddele  bestemte
efter de sædvanlige Metoder.

Den efter de 2     Behandlinger med Saltsyre uopløste Del af de     Gram
Jord, som altsaa bestod af Humus med de dertil bundne Baser, opløselig
Kiselsyre (udskilt af de opløselige Silikater ved Saltsyren), uopløseligt
Kvarts-Kiselsyre og uopløselige Silikater, tjente efter Tørring (Lufttørring)
og Vejning til følgende Bestemmelser:

I een Del skaffedes Humusstofferne bort ved Glødning, og Glødnings-
resten blev udtrukket med Saltsyre, hvorved opløstes de Baser, som ved
Glødning vare bleven frigjorte af Humusstofferne.

En anden Del behandledes med en Opløsning af Kulsurt Natron og
Natronhydrat, hvorved den Kiselsyre, som i Tabellen er opført som „Op-
løselig Kiselsyre“, udskilt af de opløselige Silikater ved Behandlingen med
Saltsyre, gik i Opløsning. Efter Filtrering udskiltes Kiselsyren igen af
Opløsningen med Saltsyre — filtreret, udvadsket, tørret, glødet og vejet.

Endelig ere de i Tabellen opførte „Uopløselige Stoffer“ fremkom-
men ved at fradrage de øvrige Stofmængders Sum, 74,67 pCt., fra 100,
hvorved fremkommer det i Tabellen opførte Tal (11,18 + 14,15)     pCt. Dette
Tal er derfor ikke nøjagtigt svarende til det virkelige Indhold af uopløselige
Stoffer.  Kun i det Tilfælde, at de uundgaaelige Analysefejl ophæve hinan-
den ved de øvrige Bestemmelser, vil det opgivne Tal være rigtigt. At det
imidlertid ikke er helt galt, fremgaar af, at jeg ad analystisk Vej finder
26.08 pCt. uopløselige Stoffer.

Skal man nu af den foreliggende Undersøgelse nærmere karakterisere
nærværende Jordprøve, vil man straks komme til det Resultat, at den er
ejendommelig i sin Sammensætning i flere Henseender.  Paafaldende er
saaledes det store Indhold af Jerntveilte, Lerjord og opløselige Silikater,

Den plantebærende Jord.
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medens det er et forbavsende ringe Indhold af uopløselige Stoffer, et For-
hold, som ved Bedømmelsen af nærværende Jordprøve til Kultur i høj
Grad taler for en saadan.  Vi have vist ikke herhjemme nogen Agerjord,
der kan opvise et tilsvarende ringe Indhold af uopløselige Stoffer.

For nu af omstaaende Detailundersøgelse at faa et Overblik over, hvilke
Forbindelser de forefundne Stoffer kunne antages at forekomme i, er
nedenstaaende Sammenstilling foretaget, hvor der er gaaet ud fra følgende
Forudsætninger: at den i fortyndet Saltsyre opløste Mængde Jerntveilte
(F

2 
O

3
) er til Stede som Jerntveiltehydrat (Fe

2
O

3
 + 

3
H

2 
O), at Svovlsyren er til

Stede som Gips (Ca SO
4 
+ 

2
H

2
O), og at alle de øvrige Stoffer, der ere fundne

i begge Udtræk, ere til Stede som Silikater i Forbindelse med den i Tabel-
len opførte opløselige Kiselsyremængde  (17.09     pCt.);  denne sidste Kate-
gori er i nedenstaaende  Sammenligning opført  som  „ Zeolitagtige Sili-
kater“.  Billedet af Jordprøvens Sammensætning bliver da følgende:

Hygroskopisk Vand ............................................................ 11,33  pCt.
Humusforbindelser (heri Kvælstof ) ................................... 5,81   »
Jerntveiltehydrat (Fe2 O3 + H2O) ........................................ 15,20  »
Gips (CaSO4 + 2H2O) ........................................................... 2,42  »
Zeolithagtige Silikater ....................................................... 39,91   »

Kvarts ......................................... 11,18   »
Uopløselige Stoffer

Silikat ......................................... 14,15  »
100,00 pCt.

Det bemærkes, at i zeolithagtige Silikater er ogsaa indbefattet den
Mængde kemisk bundet Vand, der ikke er til Stede som Jerntveiltehydrat
eller Gips.  Af denne Sammenstilling træder Jordprøvens føromtalte ejen-
dommelige Sammensætning tydeligt frem.

Opmærksomheden vil særlig hæftes ved det store Indhold af opløse-
lige Silikater eller som jeg har benævnt dem under eet „Zeolithagtige
Silikater“, thi største Delen er sikkert af zeolithagtig Sammensætning,
om end der findes smaa Mængder Hornblende og Augit indblandet, hvad
særlig Magnesiamængden tyder paa; dette Forhold fremgaar tydeligst, naar
vi betragte Sammensætningen  af denne Kategori, zeolithagtige Silikater,
for sig, som fremstillet i nedenstaaende Sammenstilling.

De zeolithagtige Silikater bestaa af:
17,09 Gr. SiO2  = 42,82 pCt. 0,32 Gr. K

2
O = 0,80 pCt.

11,29 » Al2 O3 = 28,29 » 0,37 » Na2O = 0,92 »
2,43 » Fe2 O3 = 6,09 » 0,05 » P2O5= 0,13 »
2,79 » MgO = 6,99 » 3,90 » H2O = 9,78 »
1,67 » CaO = 4,18 » ____________________________

39,91 Gr. = 100,00 pCt.
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Hvad jeg her har kaldt zeolithagtige Silikater, vil være af den største
Betydning for en fremtidig Planteavl, dels direkte ved Indholdet af flere
vigtige Plantenæringsstoffer, dels indirekte ved den Rolle, de opløselige
Silikater spille under Absorptionsprocessen.

De uopløselige Stoffers Natur er for saa vidt af mindre Interesse,
som de ikke i en overskuelig Fremtid ville kunne omdannes til Plante-
næring; dog har jeg fundet det Umagen værd nærmere at bestemme deres
Mængde og Sammensætning, og som Tabellen viser er der i alt 25,33 pCt.
uopl. Stoffer, hvoraf de 11,18 pCt. ere uopl. Kvarts-Kiselsyre, medens 14,15
pCt. ere Silikater, hvis Sammensætning er følgende:  40 pCt. SiO

2
, 34 pCt.

Al
2 
O

3
,     21     pCt. CaO og 5 pCt. MgO.  Det uopløselige Silikat bestaar heref-

ter sikkert af Anorthit-Feldspat, idet rent Anorthit bestaar af 43,16 pCt.
SiO

2
, 36,72 pCt. Al

2 
O

3
, 20,12     pCt. CaO og lidt Magnesia. Anorthit er en

Feldspatart, der paa Grund af sit Kalkindhold vejrsmuldrer let, et For-
hold, der ogsaa har Betydning, og som maaske til Dels forklarer det store
Indhold af letopløselige Stoffer i nærværende Jordprøve.

Idet jeg minder om, at Jordprøven er tagen c. 2 Fod under
Jordoverfladen, maa jeg henlede Opmærksomheden paa den
efter min Mening paafaldende store Mængde Humus; og her-
til maa jeg føje den Oplysning, at Jorden ikke blot var let be-
vægelig, for saa vidt som den let føres bort af Blæsten, men
den gjorde ogsaa umiddelbart et blødt, løst Indtryk.  Uagtet
der ikke foreligger nogen Undersøgelse af den islandske, brune
Jords Porevolumen, nærer jeg ingen Tvivl om, at dette er for-
holdsvis stort.  Hermed stemmer da ogsaa det overens, at Jor-
den er stærkt vandholdende, bliver stærkt opblødt om
Foraaret, saa Vejene paa denne Aarstid ere næsten ufarbare,
og det at Planterne let fryse op, saaledes som Forstassistent
Flensborg stadigt omtaler det i sine Meddelelser deroppe fra.
Af disse vil det ligeledes vides, at Opfrysning forholdsvis let
kan hindres, idet der blot behøves et lille Lag Grus omkring
Planten eller en Dækning af Plantehullet med den afskrællede
Græstørv.  I Forbindelse med Jordens store Vandholdighed
staar rimeligvis ogsaa det, at den i Lavninger er længe om at
tø op om Foraaret. Dette Forhold virker dog næppe føleligt
til at indskrænke Træernes Væksttid; thi under et Træsamfund,
hvor der tidligt paa Vinteren lægger sig et jævnt Snelag, fry-
ser Jorden sikkert enten slet ikke eller kun i ringe Dybde. Ved

Den plantebærende Jord.
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Kultur paa aabne Arealer maa man derimod regne med den
længe frosne Jord, hvilket kan tale for en forudgaaende Af-
vanding af Kulturarealet, naar dette ligger forholdsvis lavt.
Naar Jorden først er optøet, er den let at arbejde i; og de foran
nævnte Analyser vise, at Jorden som Voksested for Træerne
er særdeles frugtbar; herpaa tyder da ogsaa den kraftige urte-
agtige Plantevækst, som forefindes selv under tæt Birkeskov.

Den brune, plantebærende Jord er, som før nævnt aflejret
af Vinden og til Dels af Vandet.  Hermed staar det i Forbin-
delse, at der findes store afblæste Strækninger, blottede for
brun Jord, men hvor Sand, Ler eller oftere Sten danne det

øverste Lag, og hvor der saa at sige ingen Plantevækst findes.
Disse Ørkener byde næppe Træerne synderlig gode Livsvilkaar
og ville rimeligvis være vanskelige at tilkultivere; men
Spørgsmaal herom ville næppe heller komme ret ofte for i
den nærmeste Fremtid.

Størst Interesse  have  utvivlsomt Sandstrækningerne, idet
de true deres Omgivelser, med ødelæggelse ved Sandflugt; men
her maa Arbejdet paabegyndes som ren Sanddæmpning en-
ten med urteagtige Planter eller med dødt Materiale, og først
i 2den Linie kan der blive Tale om Skovanlæg. Jeg skal ikke
her komme ind paa Sanddæmpningssagen, da den er under
Overvejelse paa anden Maade, men kun nævne, at hvorledes

Fig. 6. Lavamark, delvis bovokset med Birkekrat, som strækker sig
op ad Bjerget i Baggrunden. Húsafellsskógur. C. V. P. fot.
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end den første, egentlige Dæmpning udføres, vil det bagefter
vise sig nødvendigt at frembringe Træsamfund paa Arealerne
for at opnaa saa stor Sikkerhed som muligt mod nye Opbrud
i Sandet.

De stendækkede Strækninger ville paa en Maade blive de
letteste at tilkultivere, idet man her ved at dække med Sten,
kan skaffe nogenlunde Ro tilveje; men Plantning vil meget
ofte være uudførlig paa Stenmarkerne, og de spæde Planter,
som fremkomme efter Saaning, ville være udsatte baade for
Opfrysning og  for  Bortskylning. Tilkultivering af Stenmarke-
rne vil være ønskelig dels for at udjævne  Smeltevandets

Afløb om Foraaret, dels og især for at skabe nye Græsgange i
Stedet for de nuværende Ørkener.

Lavamarkerne frembyde aabenbart et meget  ejendomme-
ligt Voksested og maa undersøges nøje, før der kan siges no-
get bestemt om deres Tilkultivering. Næsten overalt, hvor
jeg fandt træagtige Planter paa Lava, havde Løvet en paafalde-
nde kraftig grøn Farve. Planterne vare vel gennemgaaende
smaa og buskformede; men dette hidrørte i mange Tilfælde
fra Bid og Afhugning, selv om den jordfattige, haarde Bund
vel ogsaa kan have en Del af Skylden. Paa Grund af sin meget
ujævne Overflade fanger Lavamarken godt den Jord, som blæ-
ser hen paa den; men Ujævnhederne ere ikke i Stand til at

Fig. 7. Afblæst Strækning i Birkekrat, paa Lava.
Húsafellsskógur. C. V.  P. fot.

De nøgne Jorder.
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hindre, at Jorden fyger af igen, naar Plantedækket er borte.
Derfor ville træagtige Planter ogsaa paa  Lavamarken ofte vise
sig at være en nødvendig Forudsætning for, at der her kan faa
Lov til at være Græsgange.  Omstaaende Billede fra Husafell
Krat viser, hvor lidt der skal til, for at Jorden kan blæse bort.
Den afbildede, nogenlunde kredsrunde Plads var ikke 20 m. i
Tværmaal og helt omgiven af mandshøjt tæt Krat; for nogle
Aar siden var der ved Hugst paa dette Sted skaffet Plads til
en Faarefold, og det havde straks givet Anledning til, at den
brune Jord, som var c. 1/2 m. tyk, blæste af. Nu kan Skaden
brede sig, idet Buskene i Randen underhules, saa deres Rød-
der udtørres (se Billede Nr. 7).

Vejrliget.
Jeg kender ikke nok til det islandske Vejrlig til at kunne

udtale nogen bestemt Mening om de klimatiske Vilkaar i det
hele taget for Skovdyrkning paa Island. Derfor skal jeg kun
udtale mig. om enkelte Sider af dette Forhold.

Blæsten er vist hyppigt meget voldsom paa Island og for-
modentlig ogsaa længe vedholdende.  Saa meget mere overra-
skende var det derfor ogsaa for mig, at de Træer og Træe-
samfund, jeg havde Lejlighed til at se, intet Steds frembød.
nogen kendelig Vindpaavirkning, saaledes som den ses over-
alt langt ind fra Vestkysten i Skotland, Danmark og Frankrig.
Jeg formoder, at Havvindene ikke ere saa overvejende paa Is-
land som i de nævnte Landes vestlige Egne, men at der ofte
kommer stærk Blæst fra de højtliggende, mere eller mindre
snedækkede Dele af Landet, og at denne Blæst fortrinsvis
følger Dalstrøgene ud mod Havet.     At Træerne ikke blive skæve
eller forpiskede af Vinden; ses af hosstaaende Billede, som
viser en enligt staaende Birk lige paa Kanten af en godt 15 m.
høj, lodret Fjeldhammer ud mod den brede Lagarfljót.  Kro-
nen er ligeligt udviklet til alle Sider, og de yngste Skud ere
uskadte.  Uagtet Træarten saa at sige udelukkende er Birk,
uagtet de islandske Storme kunne være meget voldsomme og
uagtet Jorden, som før nævnt, en Tid af Aaret er stærkt
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opblødt, vare Vindfælder meget sjældne; jeg saa kun enkelte,
og de gjorde Indtryk af at have været udlevede Træer.

I denne Forbindelse maa jeg dog nævne, at de tidligere For-
søg med Træplantning paa Island synes at vise en helt anden
Indflydelse af Vejrliget. Disse Forsøg have vist alle fundet Sted
umiddelbart ved Boliger, og man har i Regelen villet skærme

Træerne ved at sætte dem i Læ af Husene eller af Stengærder,
Plankeværker o. lign.  Saa snart Træerne naa op over det Læ,
de saaledes havde i Ungdommen, blive de straks afsvedne af
Blæsten og lide i det hele taget meget, som jeg senere skal
omtale det.

Flere Grunde kunne have medvirket hertil.  For det første
have de paagældende Plantesteder som Regel ligget i Byerne,
d. v. s. ved Kysten, hvor Havvinden virker stærkt og stadigt,
paa Island som andet Steds og maaske endda særlig stærkt

Fig 8   Fritstaaende Birk. Lagarfljotdalen. C V. P. fot.

Skoven og Vejrliget.



5-32

C. V. Prytz: Skovdyrkning paa Island.

der, idet Paalandsstormene ofte føre Saltvandsstøv langt ind i
Land.  Dernæst har man jævnIigt brugt Træarter eller Buske,
som ikke ere særlig godt skikkede til at vokse paa Island.  Hvis
de nye Skud ikke forveddes fuldstændig i første Sommer, tage
de meget let Skade af Blæsten den følgende Vinter, de udtørres
fra Spidsen af. Herved henvises Planten til at danne det føl-
gende Aars Topskud af Knopper, som sidde langt nede paa
det sidst dannede Aarsskud, og som ere anlagte til kun at give
underordnede Sidegrene. Saadanne Skud har Planten rime-
ligvis endnu vanskeligere ved at faa modne end dem, der
komme fra Endeknoppen eller fra højtsiddende Sideknopper.
Mest afafgørende er dog vel nok den bratte Overgang for de
Planter, som hidtil have vokset i fuldstændig Læ, men som
nu, saa snart de naa op over den lægivende Genstand,  plud-
seligt  udsættes for Vindens Voldsomhed; hverken Blade eller
Bark, Grene eller Rødder have faaet Tid til at vænne sig til,
forberede sig paa en saadan Paavirkning, og derved lider Træet
følelig Skade. Jeg tror ikke, det vilde være rigtigt at slutte fra
de her omtalte Forsøg til den Skæbne, som venter nyanlagte
Skove paa aabent Terrain og fjernt fra Havet, især da naar
man holder sig til Træarter, som vides at kunne danne fuldt
forveddede Skud i den korte islandske Sommer.

Lys og Varme, disse to vigtige Livsvilkaar for Træerne, me-
nes ofte at være noget sparsomt tilmaalte under saa høje
Breddegrader som de islandske. At Breddegraden dog ikke er
eneafgørende, leverer imidlertid Island selv et Bevis for.  Baade
efter de Iagttagelser, Skovsagens Arbejde har givet Anledning
til, og saa vidt jeg ved tillige efter islandske sagkyndiges Me-
ning ere Livsvilkaarene for Planter bedre paa Nordlandet end
paa Sydlandet, uagtet Vejrliget paa Sydlandet er mildere, mere
Øklima end paa Nordlandet. Forklaringen herpaa maa sik-
kert søges i det, ogsaa af Forstkandidat Flensborg tidligere
paapegede Forhold, at Nordlandet gennem-gaaende har mere
klart Vejr, altsaa mere Solskin i Planternes Væksttid end Syd-
landet, hvor der hyppigt er Taage og skyet Vejr, idet den for-
holdsvis varme og fugtige Havluft af Søndenvinden føres ind
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over Land, hvor Vanddampene fortættes.  Naar den samme
Luft gaar videre over Højlandet og ned til det nordlige Lav-
land, er den forholdsvis tør og derfor klar.

En anden og sikkert ligeledes væsenlig Forskel paa Nord-
landets og Sydlandets Vejrlig viser sig derved, at Overgangen
fra Vinter til Sommer almindeligvis er kortere, mere bestemt
udtalt paa Nord- end paa Sydlandet. Hen imod Slutningen af
Vinteren kunne Planterne paa Sydlandet let af nogle Dages
mildt Vejr fristes til at begynde deres Livsvirksomhed; naar
der saa, hvad hyppigt er Tilfældet, atter indtræder stærk
Kulde, sker der let umiddelbar Skade paa Planterne foruden
det, at den nu ikke længere snedækkede Jord let fryser, saa
Planterne „fryse op“.

Da der er og fra Arilds Tid har været Skov paa Island, maa
der ogsaa alt i alt være Lys og Varme nok til, at Træer kunne
leve og bære Frugt der oppe; rimeligvis vil der dog, maaske
endda forholdsvis hyppigt, forekomme Aar,     som ere uheldige
for Træerne eller dog for deres Frøsætning.  Ligeledes er der
god Grund til ved Forsøg med nye Træarter at vælge saadanne,
som paa Grund af tidligt Udspring eller hurtig Udvikling af
Skuddene kunne nøjes med en kort Væksttid.  Tidspunkterne
for Rodens Udvikling kunne maaske ogsaa have Betydning
for Træartens Evne til at vokse paa Island i alt Fald til at be-
gynde med; de foreliggende Iagttagelser tyde imidlertid paa,
at disse Tidspunkter ikke ere ens overalt selv for samme Træ-
art, saaledes at vi maaske her have en Side af det Forhold,
som kaldes Akklimatisation.

I et saadant bjergrigt Land som Island indtage Skraaning-
erne en stor Plads; og da Solen i det hele taget staar lavt,
vil der rimeligvis være en følelig Forskel i den Lys- og Var-
memængde, Planterne faa paa en Sydhælde og paa en Nord-
hælde.

Luftfugtigheden og Nedbøren paa Island ved jeg for lidt
om til, at jeg skulde kunne dømme om deres Indflydelse paa
Træernes Liv; derfor vil jeg nøjes med at minde om to For-
hold, som sikkert ville gøre sig gældende paa Island som an-

Skoven og Vejrliget.
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det Steds. Det forekommer hyppigt, at Grenspidser dø bort
om Vinteren, og man omtaler oftest dette som en Bort-
frysning;  rimeligvis skyldes det dog i mange Tilfælde en Ud-
tørring som Følge af, at Vinterluften tit er tør og Blæsten stærk.
Det andet Forhold er, at Sneen som bekendt skærmer Jorden
mod Afkøling og derved kan faa kendelig Indflydelse paa Træ-
ernes Livsvilkaar. Adskillige af de tætte, lave Bevoksninger,
der findes paa Island, saa ud til at være trykkede af Sneen;
men denne Ulempe vil formindskes meget, naar Bevoksningerne
udhugges paa rette Maade; Sneen kan lettere falde ned imellem
Træerne, og det enkelte Træ bliver kraftigere, bedre i Stand
til at bære den Sne, der kan lægge sig paa det.

Andre Planter.
Til ethvert Træsamfund hører der adskillige andre Planter

end netop Træerne og da først og fremmest Bundvegetationen
af urteagtige eller træagtige Planter foruden de paa og i Bun-
den levende Svampe m. m., Bakterierne ikke at forglemme.
Endvidere angribes Træerne ikke sjeldent af Snyltesvampe,
og der er Grund til at tro, at der ogsaa paa Island vil fore-
komme saadanne Angreb.

Det, som forekom mig mest ejendommeligt ved Bund-
vegationen i de islandske Skove, og Krat, var dens forholdsvis
store Frodighed selv under de allertætteste, lave, kratagtige
Birkebevoksninger; man saa næsten aldrig alene løvdækket
eller nøgen Bund; der var saa at sige overalt grønne Bund-
planter,  ofte endda blomstrende. Dette hidrører ikke alene
fra, at Træsamfundet var dannet af Lystræer, Birk og Pil, men
ogsaa fra at Jordbunden er næringsrig; rimeligvis spiller det
ogsaa en Rolle, at der kommer en stor Lysmængde ned paa
Jorden om Foraaret, inden Træerne springe ud, idet     Løv-
springet kommer sent, efter at Dagene allerede ere blevne
lange (Juni Maaned).  For saa vidt er der gode Forudsætninger
for at dyrke en Undervækst under højstammede Lystræ-
bevoksninger; men da jeg intet Steds saa Mordannelse eller
blot Tilløb dertil i de islandske Skove, og da en kraftig urte-
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agtig Plantevækst ikke syntes at skade Birkene, vil der maaske
ikke være nogen tvingende Grund til at tilvejebringe en Under-
vækst under Birk paa Island. Dette kan medføre Fordel baade
derved, at man slipper for at underkultivere, og derved, at
der kan blive brugelige Græsgange for Husdyr i de mellem-
aldrende og ældre Birkebevoksninger.

Endnu er der, saa vidt jeg ved, ikke foretaget nogen Under-
søgelse af Svampene, og end mindre af Bakterierne i de is-
landske Skoves Jordbund. Ifølge Professor Rostrups Medde-
lelse*) forekomme 86 pCt. af de paa Island overhovedet fundne
Svampe ogsaa i den tempererede Del af Europa, saa der er
paa Forhaand Grund til at vente stor Overensstemmelse med
Forholdene i andre Lande, om end de før nævnte ejendom-
melige Egenskaber ved Jorden dog maa formodes at frem-
kalde nogle Forskelligheder.  Hvad Bakterierne angaar, skal
jeg kun udtale, at den islandske Flora forekommer mig at være
fattig paa Bælgplanter.

Under mit kortvarige Ophold paa Island saa jeg ikke noget
føleligt Angreb af Snyltesvampe paa Træerne i Skove og Krat;
og Forstkandidat Flensborgs tidligere Meddelelser indeholde
heller intet herom.  Paa den anden Side ere saadanne Angreb
aldeles ikke udelukkede; thi efter Professor Rostrups foran
nævnte Meddelelse findes der ikke mindre end 54 Svampe-
arter, som leve paa de islandske Birke, „især paa Bark og Ved,
kun 5 Arter paa … Blade“. Saa vidt jeg kan     se af Arts-
fortegnelsen**), forekomme de hos os farligste Snyltesvampe
dog ikke eller ere endnu ikke fundne paa islandsk Birk.

I denne Forbindelse maa jeg imidlertid henlede Opmærk-
somheden paa de foran omtalte sørgelige Erfaringer, man har
gjort ved Forsøg med Træplantning i og ved Byerne paa Is-
land.  Især i Reykjavík er der udført et stort og omhyggeligt
Arbejde paa dette Omraade dels i private Haver, dels og for-
trinsvis i Altingets Have, som Bankdirektør Tryggvi Gunnars-

__________
*) Botanisk Tidsskrift Bd. 25,     Side 281.

**) Anf. St. Side 332.

Skovtræerne og andre Planter.
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son har anlagt og plejet med utrættelig Kærlighed til Sagen.
De paagældende Planter eller Træer vare i stort Omfang an-
grebne af Svampe, og Angrebet gentog sig Aar efter Aar,
saaledes at det i ikke faa Tilfælde endog dræbte Værtplanten,
mest Røn. Professor Rostrup har velvilligst undersøgt de an-
grebne Grene og Stammer, som jeg bragte med hjem fra Ha-
ver i Reykjavik, og derved fundet følgende: Paa Grene af Alnus
glutinosa (Rødæl) Phoma endoleuca; paa Cytisus Laburnum (Guld-
regn) Frostsaar, hvori der havde udviklet sig en Raadsvamp
Fusarium sarcochtoum, samt paa tyndere Grene Coniothyrium
Laburni; paa Ribes rubrum (alm. Ribs) Phoma ribicola; paa for-
skellige Arter Salix (Pil) Phoma salicina; og endelig paa Grene
og Stammer af Sorbus (Røn) Cytospora microspora, Dothic-

hiza Sorbi og Tubercularia vulgaris, hvilken sidste er Knop-
celleformen af Nectria cinnabarina.  Muligvis har der været
endnu andre Svampearter, som ikke have kunnet erkendes
paa det tørre Materiale.

Der er vistnok Grund til at tro, at den stærke Ødelæggelse
af de træagtige Planter i Reykjavík Haver ikke egentlig skyl-
des Svampene, men snarere de ugunstige Livsvilkaar, som have
gjort Træerne særlig modtagelige for Svampeangrebene.  Der-
for kan man næppe heller slutte, at saadanne Angreb ville
optræde i de islandske Skove, hvor Planterne hele deres Liv
vokse under ens vilkaar, og derfor er der næppe meget at stille

Fig. 9. Birkekrat: Toppene angrebne af Larver. Egilsstaðir. C. V. P. fot.
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op mod Angrebene i Haver; man maa vistnok her nøjes med
Buske, som man kan skaffe stadig Læ og, for saa vidt man vil
have Træer, bruge islandske Birk og Pil.

Dyrelivet.
Overalt, hvor jeg havde Lejlighed til at færdes i de islandske

Skove og Krat, overraskedes jeg ved, at den dobbelte Bekkasin
(Scolopax gallinago) i stort Antal opholdt sig der, medens jeg al-
drig saa den paa den Slags Terrain, hvor den holder til her i Lan-
det, nemlig de aabne Kær og Moser.  Grunden maa formodenlig
være den, at der under Træsamfundene, men ikke uden for disse,
findes saadanne Dyr, som den dobbelte Bekkasin lever af.

I Sommeren 1903     forekom der almindeligt og paa Steder i
stor Mængde en lille graabrun Sommerfugl, hvis Larve aad
Birkens Blade; hele Strækninger kunde være afædte, især paa
Topskuddene, saaledes som det kan ses paa de højeste Plan-
ter i omstaaende Billede fra et uregelmæssigt Krat i Lagar-
fljotdalen (Fig. 9). Et saadant Angreb svækker utvivlsomt
Tilvæksten og medfører maaske, at de afløvede Skud ikke
modnes; men det saa ikke ud til, at Skaden skulde blive
meget  indgribende, at Skuddene vilde dø bort om Som-
meren.

Fig. 10. Skov i Forfald, ødelagt ved Græsning.  Lagarfljotdalen.
C. V. P. fot.

Skoven og Dyrelivet.
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Hovedsagen er imidlertid og vil længe vedblive at være
Husdyrenes, mest Faarenes men ogsaa Hestenes Indflydelse
paa Skovtræerne.  Islænderne ere jo nødte til at holde mange
Heste, og saa vidt jeg ved gaa i alt Fald nogle Steder en Del af
disse Heste ude hele Aaret rundt. Faarene komme vel nok
som Regel paa Stald om Vinteren, men det hænder vist ikke
sjældent, at Foderet slipper op for tidligt, saa at en Del af

dem maa sendes ud for selv at finde Føden, endog før Sneen
er smeltet; og da Faareavl er en af Hovednæringsvejene, dre-
jer det sig om store Antal. Under saadanne Forhold, hvor tal-
rige Heste og Faar en Tid lang ere henviste til     de træagtige
Planter som omtrent den eneste tilgængelige Næring, maa de
nødvendigvis gøre et stærkt Indgreb i disse Planter; Følgen
viser sig da ogsaa tydeligt derved, at Træerne antage den af-
rundede, purrede Buskform, som kendes fra andre Steder, hvor
der er meget Hjortevildt. Det Omfang Faarenes og Hestenes

Fig. 11. Forbidt Birkepurre.  Lagarfljotdalen. C. V. P. fot.
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Bid har, ses af hosstaaende Billede, som viser en hel Stræk-
ning delvis bevokset med lutter forbidte Purrer; naar Bevoks-
ningen er bleven saa aaben, gaar den  let     helt til Grunde; men

hvor Afædningen ikke er saa intensiv kunne Buskene dog
efterhaanden  blive saa brede  at Dyrene ikke kunne naa ind-
til Midten af dem; her faa da nogle Skud Fred til at gaa til

Fig. 12. Birkepurre, som er ved at komme over Biddet.
Lagarfljotdalen. C. V. P. fot.

Fig. 13. Mangestammet Birk, udviklet af en forbidt Purre.
Lagarfljotdalen. C. V. P. fot.

Skoven og Dyrelivet.
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Vejrs saa de kunne danne Træer (se Fig. 11 og 12).     Denne Op-
rindelse præger dog Træet i hele dets Liv; i de islandske Skove
og Krat ere Stammerne næsten alle bugtede forneden, og hvert
Individ dannes som Regel af 2     eller flere Stammer (se. Fig. 13
og 14).

Efter hvad jeg saa paa Island, maa jeg formode, at Faarene
og Hestene der ikke æde Trægrene, naar de kunne faa Græs.

Biddene saa alle ud til at være udførte om Vinteren, og naar
vore løsgaaende Heste gave sig til at æde, søgte de ufravigelig
til Græspletterne mellem Buskene; jeg saa dem aldrig gnave
af disse. Men nede i Græsset findes der, i alt Fald mange Ste-
der, smaa Birkeplanter, som naturligvis gaa med i Løbet, naar
Græsset afædes (eller afhugges); derved blive Planterne for-
krøblede fra deres allertidligste Ungdom af; ja mange Steder
er Græsningen (og Høvindingen) saa intensiv, at de træagtige
Planter overhovedet ikke kunne komme frem; derved bliver
Græsningen skæbnesvanger for hele Skovens Tilværelse.

Paa Island findes der som bekendt talrige Ryper, og det siges,
at de om Vinteren for en stor Del leve af Birkeknopper, hvilket
vistnok stemmer overens med Iagttagelser fra andre Lande. For
saa vidt Ryperne tage Knopperne af de Skud, som rage op over
Sneen, ville de naturligvis hæmme Træets Højdevækst; men no-
gen stor Skade sker der dog næppe paa denne Maade.

Fig. 14. De nuværende Skove og Skovrester.
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Jeg har tidligere omtalt, at der for Øjeblikket næppe kan
tilvejebringes noget blot tilnærmelsesvis rigtigt Tal eller an-
det Udtryk for det Omfang, som de nuværende Skove og
Skovrester paa Island have; Grunden hertil ligger ikke alene i
Mangel paa den fornødne, detaillerede Opmaaling, men
mindst lige saa meget i, at Begrebet i sig selv er vagt, at Græn-
sen mellem Træsamfundenes Arealer og de omgivende He-
der, Græsgange eller Ørkener oftest er udflydende.
Forstassistent Flensborg har i sine Afhandlinger her i Tids-
skriftet*) omhandlet Tilstanden i de nuværende Skove og
Skovrester saa indgaaende, at jeg i Hovedsagen kan nøjes med
at henvise til disse Afhandlinger; jeg skal derfor kun røre ved
nogle enkelte Forhold, om hvilke jeg havde Lejlighed til selv
at gøre Iagttagelser.  Skovenes Tilbagegang og sluttelige For-
svinden er dels omtalt i det foregaaende, dels beskrevet af
Hr. Flensborg, saa ogsaa paa dette Punkt kan jeg fatte mig i
Korthed.

Paa Bj. Gunnlaugssons fortrinlige Kort over Island (i 1:6oo
ooo) findes der Signatur for Skov (og Krat); selv om Kontu-
rerne ifølge Sagens Natur ere vage, kan man dog efter dette
Kort danne sig et nogenlunde Skøn over, hvad Kortets For-
fatter i Aarene nærmest før 1844 har anset for Skov, og man
vil se, at det kun er lidt eller meget lidt.  Jeg tror dog at have
iagttaget Krat paa Steder, hvor Kortet ingen Signatur har,
saaledes at den paagældende Strækning formentlig er undgaaet
Kartografens eller vel snarere hans Medhjælperes Opmærk-
somhed. End større Vægt tillægger jeg dog den utvivlsomme
Iagttagelse, at Steder, som paa Kortet havde Træsignatur, i
Terrainet vare fuldstændig blottede for Skov eller Krat. For-
klaringen herpaa er sikkert, at der siden Kortets Udarbejdelse
er foregaaet en Forandring, den træagtige Bevoksning er for-

__________
*) Bind XIII, B. S. 1, XIV, B. S. 21,     XV, B. S. 64, XVI, B. S. 176.

De nuværende Skove og Skovrester.
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svunden, Arealet gaaet over til Hede eller Ørken eller, sjæld-
nere, til Græsgang. En nøjere Undersøgelse af dette Forhold
vil rimeligvis give eller dog kunne lede til gode Oplysninger
om den Hurtighed, med hvilken Skov og Krat forsvinde.

Selv om der kun er lidet tilbage af Islands oprindelige Skove,
og selv om Resterne oftest ere uanselige Krat, saa afgive de
dog endnu et brugbart Udgangspunkt for Skovens Genrejs-
ning; i saa Henseende er det et Held, at Skovresterne findes
spredte over hele Landet; i mange Dalstrøg ere de vel helt
forsvundne, men der findes dog vist ikke noget Syssel (Her-
red), som er aldeles blottet for Skovrester.  Det er fortrinsvis
de beboede Egne, som trænge til Skovdyrkning.

Hvad Tilstanden angaar, maa jeg først udtale, at det er van-
skeligt at have nogen Mening om, hvor store Træerne over-
hovedet kunne blive paa Island; de nuværende Skove ere alt
for stærkt paavirkede af Mennesker og Husdyr til at give
paalidelig Oplysning paa dette Punkt. Muligvis kunde et Stu-
dium af den islandske Litteratur lede til Maalet, for saa vidt
den indeholder Oplysning om, hvad der er bleven forarbejdet
af Træ paa Island. Saa vidt jeg ved, skal det dog være vanskeligt
at skelne mellem, om det i Litteraturen omtalte Træ hidrører fra
islandske Skove, eller om det er Drivtømmer fra Havet.

De største Træer, jeg saa, vare c. 10 Meter høje; men det saa
ud til, at de endnu havde en ret kraftig Højdevækst, altsaa
ingenlunde vare udlevede (se Fig. 15). I denne Forbindelse maa
jeg minde om, at  de     Steder, som byde Skovtræerne de bedste
Livsvilkaar, i Regelen ogsaa ere de mest bekvemme for Men-
nesket at bo paa; Skoven med de største Træer er altsaa først
og fuldstændigst forsvunden.

Den Vedmasse, Træsamfundet kan indeholde, foreligger der
naturligvis endnu mindre Oplysning om.  Jeg skal her henvise
til C. E. Flensborgs Maalinger*) og til det Billede af en nylig
udhugget Birkebevoksning, som han ligeledes har meddelt**).

__________
*) Bind XIII, B. S. 12 og Bd. XIV, B. S. 

4
0.

**) Bind XVI, B. S. 188.
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Efter mit Skøn er Intensiteten dog ingenlunde særlig lille,
formodentlig mellem 7 og 10 (Titusindedele), hvilket vil sige,
at Vedmassen ved c. 10 Meters Middelhøjde kan blive c. 100
Kubikmeter pr. Hektar i en god  Birkebevoksning.

Jeg  omtaler  disse Forhold, fordi de blive det første Ud-
gangspunkt ved Skønnet over, hvad Skoven paa Island kan

yde af Vedmasse.  Endnu ligger der vel ringe Vægt paa dette
Spørgsmaal; men skal Skovsagen udvikle sig sundt,  maa man
ikke tabe det af Syne, lige saa lidt som man maa overvurdere
Ydeevnen.  Dette sidste er der nogen Fare for; thi adskillige
Strækninger af de nuværende Krat og Skove trænge haardt
til Udhugning, saaledes at den første Hugst vil give en for-

Fig. 15. De størsste Træ i Þórðarstaðaskógur. Fnjóskadalur.
C. V. P. fot.

De nuværende Skove og Skovrester.
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holdsvis stor Vedmasse. Og  paa den anden Side er Skoven
som Helhed meget hullet, idet de sluttede Grupper eller Par-
tier stadigt afveksle med Strækninger, hvor der kun er purret

Krat eller slet ingen Trævækst. Til Oplysning om dette For-
hold tjener  hosstaaende Billede af en ret stor Skovstrækning,
set fra et højt Punkt (Fig. 16).

Denne  Skovstrækning var, lige som  næsten  al anden Skov
paa Island som jeg saa, dannet  af Birk (overvejende  B. odorata
samt i de højtliggende Dele Overgangsformer mellem denne

Fig. 16. Krataktig Birkeskov med Aabninger. Lagarfljotdalen.
C. V. P. fot.

Fig. 17. Pilekrat (Salix phyllicifolia) med enkelte Birk
paa Øen Slúttnes i Mývatn. C. V. P. fot.
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og Betula nana). Enkeltvis mellem Birkene forekom Røn (S.
aucuparia), som da i Regelen ragede op over sine Naboer, samt
Pil (S. phyllicifolia eller lanata)  som gennemgaaende var lavere

end Birkene. De samme Pilearter danne dog ogsaa, paa fug-
tige Arealer, mere sluttede Samfund, som naaede godt 2 Me-
ters Højde. Hvor der i en saadan Pileskov forekom enkelte
Birke, vare de almindeligvis kendeligt højere end Pilene (se
Fig. 17).

Fig. 18. Birkeskov, stærk i Forfald. Lagarfljotdalen. C. V. P. fot.

Fig. 19.  Jordfog i Birkekrat.  Lagarfljotdalen. C. V. P. fot.

De nuværende Skove og Skovrester.
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Overalt i de nuværende Skove og Skovrester ser man Tegn
paa deres sørgelige Tilbagegang  og Forsvinden. Grundene til
denne har jeg omtalt tidligere; derfor skal jeg her kun frem
føre nogle enkelte Eksempler.  Efterhaanden som Trævæk-

sten hæmmes ved Græsning og Høslæt, bliver Bevoksningen
mere og mere aaben, Afstanden mellem de kuppelformede,
purrede Buske større og større.  En Følge heraf er,  at Smelte-
vandet om Foraaret kan begynde at skære Render gennem
Grønsværen ned i den løse Jord, saaledes som det ses af
omstaaende Billede (Fig. 18) sammenlignet med Fig. 10.          Og
har Vandet først saaledes faaet skaaret Hul kan Skaden brede
sig ind i selv en tæt Bevoksning, idet Vinden underhuler denne,
saa Rødderne udtørres, som det ses af hosstaaende Billede
(Fig. 19).  Vel skrider Ødelæggelsen her kun langsomt fremad,
men den er grundig, da den brune Jord her som andet Steds
blæser af til Bunds, lige ned til Stenlaget.

Trævæksten kan dog ogsaa forsvinde, før Jorden ødelæg-
ges, og da netop der, hvor Skoven er bedst,  hvor  fuldvoksne
Træer danne et sluttet Samfund. Ved Hugst formindskes Træ-
ernes Antal samtidig med,  at Græsning hindrer de unge Plan-
ter i at komme frem.  Eksempler herpaa vise Billederne Nr.
20, 21     og 22.     Det første viser en ret god og velvoksen Skov
som Helhed; det andet er et Interiør fra samme Skov, medens
det sidste hidrører fra en Del af Hallormsstaðaskógur, til hvil-

Fig. 20. Ret god Birkeskov. Lagarfljotdalen. C. V. P. fot.
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ken andre end Ejeren havde  Brugsretten; der er vist ikke ta-
get skaansomt til Skoven, hvis sidste Rest ses paa Billedet;

naar disse faa Træer ogsaa falde, er Skovgrænsen dermed i
Løbet af c. 50 Aar rykket en 3–4 Kilometer ned ad Floddalen,
og de 5–10 Kvadratkilometer  tidligere Skovland er nu dels

Fig. 21. Aaben Birkeskov. Lagarfljotdalen. C. V. P. fot.

Fig. 22. De sidste Rester af en god Birkeskov.  Lagarfljotdalen.
C. V. P. fot.

De nuværende Skove og Skovrester.
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Græsgange, som paa Billedet, dels og for største Delen øde
Stenmark.

Endelig maa jeg nævne  endnu  en Maade, paa hvilken Sko-
ven kan gaa til Grunde, og som jeg mener at have set Eksem-
pler paa i de islandske Birkeskove. Som tidligere omtalt ere
Træerne i de nuværende Skove og Krat næsten  allesammen
sekundære Dannelser, Skud fra Stubbene af afhuggede  eller
afbidte Træer og Planter. Birken har imidlertid ikke nogen
synderlig kraftig eller meget vedholdende Evne til at give Stød-
skud; jo flere Gange Skuddene paa et Stød have være
afhuggede, desto ringere bliver næste Generation af Skud
baade i Højdevækst og i Levedyglighed.  Birken egner sig ikke
til Lavskovsdrift.  Derfor vil en vedvarende Afhugning af Stød-
skuddene, selv om Skoven egentlig slet ikke forhugges, dog
føre til at Træerne dø ud, naar der ikke tilvejebringes nye Plan-
ter i Stedet for de gamle; og saadanne nye Planter maatte brin-
ges ind ved Menneskehaand, thi ogsaa Evnen til at bære spi-
redygtigt Frø taber sig hos Skud fra gamle Stød.  Ved at fær-
des gennem det vistnok c. 500 ha. store Norðurtunga Krat
fik jeg det Indtryk, at store Dele af dette ere ved at dø bort af
den her omtalte Grund.

Islands Skovsag. Fortid og Fremtid.

Der har tidligere været foretaget adskillige Forsøg med Træ-
plantning paa Island; men de have vist alle fundet Sted i Haver
og som Regel i Byerne. Man ser da ogsaa Resultaterne rundt
omkring i Form af Træer hist og her imellem Husene, idet
Vilkaarene ingenlunde overalt have været saa ugunstige som de
ovenfor omtalte i Reykjavik.  Som oftest er det Røn, man har
plantet, saaledes som omtalt af Forstassistent Flensborg i hans
første Afhandling, hvor der tillige findes et Billede*) af en Gruppe
Røn, plantet i en Have for c. 80 Aar siden; i 1903 havde et Par af
de afbildede Stammer et Omfang paa c. 1     Meter nede ved Jorden
og paa c. 0,6 M. i Brysthøjde; Træernes hele Højde var 7,5 M.

__________________________________________________

*) Tidsskr. f. Skovv. Bd. XVII, B. S. . . . . 50.
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Disse baade i Tiden og Rummet spredte Forsøg førte dog
ikke videre frem; det var først ved Kaptajn Ryders foran om-
talte Initiativ at der i 1898–99 opstod en „Islands Skovsag“.
Til Oplysning om denne ud over C. E. Flensborgs Afhandlin-
ger skal jeg først meddele følgende, af Kaptajn Ryder fore-
tagne Sammenstilling af de hidtil forbrugte Pengesummer:
(Se Tavle I og II).

Foruden disse Pengesummer er der dog forbrugt endnu
nogle.  Som tidligere omtalt har Alþingi ikke blot bevilget
Penge til selve Arbejdet, men i de sidste Aar ogsaa 300 Kr.
aarlig til hver af 3 Skovfogedelevers Uddannelse paa danske
Skovdistrikter.  Til Raadighed for Skovsagen er der stillet  2
Skovstrækninger, hver paa 4–500 Hektar, som vel for c. 2/3
Vedkommende tilhørte Landskassen, men hvor de hidtidige
Brugsrettigheder dog skulde afløses med Penge; den ene
Trediedel er ligefrem indkøbt Privatejendom. Et Skovselskab
i Reykjavík har, som nævnt, anlagt en Plantning paa c. 10
Hektar. Og endelig har, som omtalt i Indledningen, Det Clas-
senske Fideikommis samt Skrikes Stiftelse baaret Udgifterne

Islands Skovsag. Fortid og Fremtid.
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ved  min Rejse til og paa Island i 1903. I indeværende Aar
(1905)     bruges der en lignende Sum som i 1904, foruden 1000
Kr. som ere bevilgede os til indledende Undersøgelse af det
islandske Sandflugtsspørgsmaal ved Overklitfoged C. F.
Dahlerup.
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Den første Plantning fik Kaptajn Ryder iværksat ved
Þingvellir, umiddelbart op til den lodrette Klippevæg
Almannagjá; paa hosstaaende Billede (Fig.     23) ses den fra Øst;
Hegnet er Egestolper med Traadvæv.  Jordbunden er Lava,

for en stor Del dækket af Hedeplanter eller  af Halvgræsser
og Græsser. Paa den ved Hallormsstaður erhvervede Skovs-
trækning ligger der en forholdsvis stor Gaard, som vil blive
Bolig for en af de vordende Skovfogeder; Gavlenene. ere
bræddeklædte,  men selve Væggene af Græstørv; umiddel-
bart  forbi Huset fører Hovedvejen gennem Lagarfljotdalen,

Fig. 23. Plantagen ved Þingvellir; i Baggrunden Almannagjá med Öxará.
C. V. P. fot.

Fig. 24. Gaarden Hallormsstaður. Lagarfljotdalen.
C. V. P. fot.

Islands Skovsag. Fortid og Fremtid.
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og paa den anden Side af denne Vej ses Haven med Kartofler
og Kaalroer (Fig. 24).

Skovsagen har, som foran omtalt og som det vil forstaas af
de her nævnte Tal, vundet stor Tilslutning paa Island. For
Alþingi i Aar foreligger der Forslag om at ansætte en Forst-
kandidat og efterhaanden de fornødne Skovfogeder  i faste
Stillinger for at der kan drages  fuld Nytte af de Pengemidler,
som bevilges til Sagens Fremme, og for at faa Indbyggerne til
ikke blot at interessere sig for Skovsagen, men ogsaa selv tage
Haand i med ved Tilvejebringelsen af ny Skov og ved
Udbedningen af de forhaanden værende Skovrester.

De Fremgangsmaader, vi hidtil have fulgt, ville være kendte
fra C. E. Flensborgs Afhandlineger. Da vi i alle Retninger
maatte prøve os frem; er det kun rimeligt, at adskilligt maatte
slaa fejl. Meget er dog vundet i de forløbne 6 Aar; og naar vi
nu faa et fast Personale, som kan iværksætte de forskellige
Arbejder rettidigt samt følge Planternes Udvikling og Tilstand
uafbrudt, vil det ikke vare længe, inden vi have sikker Grund
at staa paa.

 Arbejdet vil i det store og hele falde i 3 Grupper:
1) Udbedring og Pleje af de forhaanden værende Krat og

Skove,  2)     Tilvejebringelsene. af ny Skov paa nu skovblottet,
plantedækket eller nøgent Areal, og 3) Opelskning af Træer
ved Boliger paa Landet og i Byernes Nærhed. Saa vidt jeg nu
kan skønne, ville Hovedtrækkene i disse Arbejder blive føl-
gende:

Hvor der forefindes et sluttet Træsamfund, trænger dette
almindeligvis til Udhugning; de enkelte Individer skulle have
Plads til at udvikle sig saaledes, at de kunne modstaa Snetryk,
paa ny slutte sig sammen og blive i Stand til at bære Frø.  Frem-
tidens Foryngelse bør nemlig ubetinget være Selvsaaning.  De
aabne Pletter mellem de sluttede Grupper vil det være rime-
ligt at tilplante, og saa snart der skaffes Fred for Græsning
samt Høslæt, vil der sikkert i de fleste Krat fremkomme til-
strækkeligt mange selvsaaede. Planter, til at man nemt og bil-
ligt kan faa det fornødne Antal Planter til Udfyldningen.
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Dannes Træsamfundet af udlevede Planter, enten det nu er
for gamle Stødskud eller Skud fra for gamle Stød, vil man vist
ogsaa staa sig ved at bruge Plantning, men Foryngelses-
arbejdets Omfang maa her afpasses nøje efter de Kræfter, som
paa det enkelte Sted ere til Raadighed for Skovdyrkningen;
man maa nøjes med at tage et Stykke for hvert Aar.

Det bliver den nye Skovinspektørs og, paa hans Ansvar,
Skovfogedernes Sag at give Vejledning og Raad vedrørende
Behandlingen af de forhaanden værende Krat og Skove.  Skal
der bruges Planter andet Steds fra, maa Skovsagens Ledelse
sørge for, at de ere til Raadighed i dens Planteskoler.  Statstil-
skud til Udbedring af Skovrester, hvad enten det er i Form af
Planter eller af Penge, bør kun gives efter Skovinspektørens
Indstilling og paa de Vilkaar, at Strækningen enten indhegnes
eller paa anden Maade fredes mod Græsning og Høslæt, samt
at Ejeren underkaster sig Skovsagens Tilsyn med Fredning,
Kultur og Hugst.

De Skove og Krat, som tilhøre Landskassen, bør i saa  stort
Omfang  som  muligt stilles  under Skovinspektørens Tilsyn
dels for Landskassens egen Skyld, dels for der igennem at give
Eksempler til Efterfølgelse.

Tilvejebringelsen af ny Skov vil blive meget forskellig, efter
som Arealet er plantedækket eller nøgent; thi i første Til-
fælde vil der almindeligvis øverst være et Lag Jord, i hvilken
Skovtræerne kunne vokse, medens der i sidste Fald som Re-
gel øverst er Sten, maaske ligefrem Klippe eller Lava og kun
paa nogle Steder nøgent Ler eller Sand.  Som Grundregel maa
man holde fast ved, at der kun frembringes ny Skov der, hvor
der er virkelig Trang dertil, hvor Skoven kan gøre en bestemt
paaviselig Nytte; thi kun under denne Forudsætning kan det
ventes, at der vil blive sat den fornødne Kraft ind paa at føre
Sagen igennem, helt til Ende.

Den plantedækkede, men skovblottede, Jord bærer i Ho-
vedsagen to forskellige Slags Plantesamfund, enten Halvgræs-
ser og Græsser eller de hededannende Halvbuske og Buske;
de første ere overvejende i Dalbunden og paa den lave Del af

Islands Skovsag. Fortid og Fremtid.
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Skraaningerne, medens Heden har sin største Udstrækning
paa Skraaningernes øvre Dele samt paa Højsletterne mellem
Dalstrøgene, altsaa i Hovedsagen over Trægrænsen.  Der
forekommer dog baade mange og store Undtagelser fra denne
Regel, Græsarealer højt op ad Fjeldet og store, flade, lavtlig-
gende Hedestrækninger, i hvilke Mosser spille en stor Rolle;
saa vidt jeg kunde skønne, var det særegne Fugtighedsforhold
i Jordbunden, som fremkaldte disse Undtagelser.  Dværgbir-
ken  danner ofte et Samfund, som staar paa Overgangen mel-
lem Hede og Krat.

Den største Vanskelighed for Tilvejebringelsen af ny Skov
paa Græsarealerne, er Græsning og Høslæt.  Derfor maa man
begynde med at klare Spørgsmaalet om Fred; kan denne over-
hovedet skaffes tilveje enten ved Indhegning eller paa anden
Maade, vil det vist være rimeligt paa een Gang at indtage et
nogenlunde stort Areal til Frembringelse af Skov; hermed føl-
ger da, at Saaning bliver den nærmest liggende Fremgangs-
maade, idet der næppe vil kunne skaffes Arbejdskraft og i de
første Aar heller ikke Planter til Plantning i stor Stil. Til
Saaningen bør bruges islandsk Birkefrø, som det derfor bli-
ver en Opgave for Skovsagen at skaffe tilveje i saa store Mæng-
der som muligt.  Der vil næppe udkræves stærk Bearbejdning
af Jorden; paa fladt Terrain kan der pløjes Striber; paa
Skraaninger vil det være bedre at grave eller hakke firkantede
Pladser. Men paa dette Omraade trænges der for øvrigt til
yderligere Erfaring.

Hvor der ikke kan skaffes Fred for Husdyr, maa Skov-
frembringelsen til at begynde med iværksættes paa de Steder,
hvor Planterne ville blive mindst udsatte for Bid, idet de
skærmes af Sneen, indtil der paa andre, nærliggende Steder
er fremkommen Græs; jeg har nemlig Grund til at tro, at
Faarene ville foretrække dette første Græs for de fjorgamle
Skud paa træagtige Planter.  Formodentlig vil det vise sig at
være Lavninger, som ligge i Læ, i hvilke Sneen samler sig tid-
ligt paa Vinteren og bliver liggende længe om Foraaret; men
der udkræves et nøje Stedkendskab for at finde de rette Plad-
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ser.  Maaske vil det ofte være nødvendigt forud for Kulturen
at afvande en saadan Lavning, medens selve Kulturen kan
udføres enten ved Saaning eller ved Plantning; den sidste
Fremgangsmaade kan maaske være rimeligst der, hvor der er
Fare for, at ukendte Høstfolk skulde hugge Planterne over
med Leen, medens Saaning egner sig bedst der, hvor der kun
kan ventes et tyndt Snelag; Planterne skulle have nogle Aar
til at blive godt rodfæstede, inden de ved at rage op over Sneen
udsættes for at afbides.

Endnu foreligger der slet ingen Erfaring for, hvorledes man
kan faa Træer til at gro paa nøgne Arealer; og Spørgsmaalet
herom vil maaske heller ikke foreløbig komme til at ligge for.
Der maa sikkert bruges mange forskellige Fremgangsmaader,
hvorfor Skovsagen bør iværksætte Forsøg, til hvilke det des-
værre er let nok at finde Steder nær ved vore nuværende Ar-
bejdspladser.  Mellem løse Sten, paa Klippe eller paa Lava
maa man vist begynde med at opsøge de Smaapletter, hvor
der overhovedet er Mulighed for, at Rødder kunne trænge
ned og Planterne faa Ro for Vind og Vand til at slaa Rødder.
Arbejdet vil vist blive saa spredt og besværligt, at der ikke
kan være Tale om andet end Saaning.  Kommer der først
spredte Smaagrupper af Birk frem, ville de sikkert drage mere
efter sig, fange den omflyvende Jord og give den Læ saa længe,
til den bliver plantedækket, saaledes at Skovtræerne kunne
brede sig selv eller udbredes ved Menneskehaand.

Det nøgne Sand maa utvivlsomt først dæmpes og derefter
saa hurtigt som muligt og i saa stor Udstrækning som muligt
bringes under Skovdyrkning for at sikre det varigt mod nyt
Opbrud. Om Skovfrembringelse paa de nøgne Strækninger
med leragtig Bund tør jeg endnu slet ikke udtale nogen Me-
ning; det bliver maaske de allervanskeligste at arbejde  med.

Naar Skovsagen engang er kommen langt frem, vil der blive
Tale om at saa Dværgbirk paa de højtliggende Ørkener, hvor
den almindelige Birk ikke kan gro.

I det forudgaaende har jeg stadigt forudsat, at det er Birke-
skov, der skal frembringes, idet der er Sikkerhed for, at den

Islands Skovsag. Fortid og Fremtid.
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kan gro i alle Egne af Island.  Adskillige Steder og maaske
netop paa nogle af de vanskelige af dem, der ligge først for, vil
der være Grund til at bruge den islandske Pil som Hjælpe-
middel; den synes at kunne plantes som Stikling, lige som
andre Pilearter.  Endvidere er det kun rimeligt, at Skovsagen
bliver ved med at forsøge Dyrkning af forskellige andre Træ-
arter, baade Naaletræer og Løvtræer, for om muligt at finde
en eller flere som egne sig for Islands Forhold; men der vil gaa
en Aarrække, inden der opnaas blot nogenlunde Sikkerhed i
saa Henseende.  Paa Forhaand maa det formodes, at de vinter-
grønne Naaletræer ville have vanskeligt ved at staa sig mod
de hyppige og stærke Omslag i Temperaturen om Foraaret.

En Grund til at prøve fremmede Træarter ligger i, at disse
rimeligvis for en stor Del ville blive foretrukne ved Plantning
omkring Boliger baade paa Landet og i Byerne.  Saadanne
Plantninger ere særdeles ønskelige; men jeg maa bestemt
tilraade, at man i de første Aar foretager dem udelukkende
med islandske Birk, Pil og Røn og udfører Arbejdet meget
omhyggeligt, saa man ikke udsætter sig for andre Skuffelser
end dem, der kunne komme fra det stedlige Klima.  Skov-
sagen vil utvivlsomt være i Stand til at levere alt, hvad der
maatte ønskes af Planter til at sætte omkring Tun og i Lunde
ved Byerne; og det maa meget haabes, at Skovsagens Perso-
nale tages med paa Raad, naar Arbejdet skal planlægges. Ho-
vedsagen er: en dyb Bearbejdning, omhyggelig Plantning og
Værn dels mod Opfrysning dels mod Bid.

Formaalet med Plantning omkring Tunet har jeg foran ud-
talt mig om.  Hensigten med at tilvejebringe Smaalunde ved
Byer og Fiskelejer skulde være at udbrede Kendskab til Træer,
hvilket er den første Forudsætning for Kærlighed til dem; og
denne afføder igen Lyst til at værne Træerne mod Overlast
eller Misbrug.

Idet jeg herved slutter Redegørelsen for min Rejse, maa jeg
udtale Ønsket om, at Skovsagen paa Island vil vise sig i Stand
til, lige som andet Steds, at samle Interessen om sig fra alle
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Sider af Folket; derved vil den ikke blot selv gaa frem, men
ved at virke samlende vil  den ogsaa blive een af Løfte-
stængerne for Folkets hele Kultur. Skal dette ske, maa Skov-
sagen i enhver af sine Forgreninger stadigt bygges omhygge-
ligt op paa et i økonomisk og naturhistorisk Henseende fast
Grundlag.

__________

Islands Skovsag. Fortid og Fremtid.


