
Islands Skovsag V b.

Skovsagen i 1904

Af

C. E. Flensborg

______________________________

Første publikation:
Tidsskrift for Skovvæsen Bd. XVII.

København 1905
____________________________________

6



6-2

Indhold

Indledning................................................................. Side 6-3
Þingvellir Plantage ........................................................ „ 6-4
Planteskolen ved Rauðavatn ........................................ „ 6-6
Plantagen ved Rauðavatn ............................................. „ 6-10
Planteskolen og Skoven ved Hallormsstaður ............. „ 6-12

Skoven ........................................................................ „ 6-14
Skoven ved Háls ............................................................ „ 6-14
Plantagen ved Grund .................................................... „ 6-15



6-3

Islands Skovsag i 1904.

Af

C. E. Flensborg

I 1903 bevilgede Alþingi 13.000 Kr. til Skovkulturforsøg i
1904 og 1905, 1.800 Kr. til Uddannelse af Skovfogedelever og
3.000 til Indkøb af Gaarden Vaglir med tilhørende Skov paa
Nordlandet. Landskassen bemyndiges desuden til at anvende
de fornødne Midler til at erhverve Gaarden Hallormsstaður
med tilhørende Skovstrækninger paa Østlandet samt Háls
Præstegaardsskov paa Nordlandet. De sidstnævnte Ejen-
domme høre til Præstekaldene Vallanes og Háls.

De 6.000 Kr. for 1904 ere hovedsagelig gaaede med til Ud-
videlse og Istandsættelse af de to i det forgaaende Aar
paabegyndte Planteskoler ved Rauðavatn og Hallormsstaður
samt til Efterbedring, Vedligeholdelse og Udvidelse af alt ud-
førte Plantninger.

Jeg har derhos i 6 af Landets største Byer og Handelspladser
holdt Foredrag om Skovsagen og fremvist tilhørende Lysbil-
leder. Endvidere har jeg efter Opfordring fra det islandske
Landbrugsselskab foretaget en Rejse til Rangárvallasýsla for
at undersøge Muligenheden af at bekæmpe den stadigt om
sig gribende Sandflugt i Heklaegnen, og efter Opfordring fra
Ministeriet for Island en Rejse til Saurbær i Hvalfjarðarströnd
for at se paa de derværende, til Præstegaarden hørende Skovs-
trækninger.
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Endelig har jeg foretaget en Rejse til Bergen for at se Bergens
Skovselskabs store Planteskole paa Ekhoug og indhente Op-
lysninger om de norske Skogselskabers Arbejdsmaade.

Min Rejse i 1904  varede fra 27de April til 20de August,
idet jeg af Hedeselskabet, ved Hr. Kontorchef Johansens
Velvillie, fik den dertil nødvendige Orlov. I det nævnte Tids-
rum er dog indbefattet et 14 Dages Ophold paa Færøerne i
Hedeselskabets Tjeneste (for at tilse de der iværksatte
Plantningsforsøg).

Medens Aaret 1903, taget som Helhed, paa Island har væ-
ret mindre heldigt for Planterne, idet Sommeren næsten over
hele Landet var meget kort og kølig, har derimod Aaret 1904
været saa heldigt i Retning af Varme, som man overhovedet
kan vente paa Island. Sommeren har dog været usædvanlig
tør, idet der i Maanederne Juni–Juli næsten ingen Regn faldt;
selv paa Sydlandet var Sommeren saa tør, at det var nødven-
dig at vande i Planteskolen for at redde Frøplanterne. Vinte-
ren 1903–04 var langvarig med megen Sne, Foraaret kom sent
og var koldt og raat med megen Regn. Aaret 1904 har været
et godt Aar for al Vegetation.

Þingvellir Plantage

Plantningen saa ret frisk ud, men Væksten synes kun at
være ringe. Plantagen er nu 5 Aar gammel, men endnu næppe
synlig paa Afstand. Aarsagen til denne tilsyneladende Stag-
nation maa hovedsagelig søges deri, at den langt overvejende
Del af Planterne i virkeligheden kun ere 2 Aar gamle der paa
Stedet. Det maa nemlig erindres, at de første Aars Plantnin-
ger til Dels mislykkedes, fordi de forsøgte Arter ikke alle vi-
ste sig heldige, idet Æl og Asp frøs bort om Vinteren, og
Naaletræerne led meget ved Opfrysning. Hertil kommer det
i Beretningen for 1901 omtalte Uheld med Elven, der over-
svømmede en Del af Arealet. I Hovedsagen har af de første
Aars Plantninger derfor kun Rønnene holdt sig.

Fra og med 1903 er der derfor i denne Plantage overve-
jende brugt Røn, dels Alm. Røn, dels Skandinavisk Røn. Sam-

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1904.
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tidig er der dog vedblivende gjort Forsøg med Naaletræer,
idet man har søgt paa forskellig Maade saa vidt mulig at mod-
virke Opfrysingen, der synes at være den største Vanskelig-
hed, Naaletræerne her i Landet have at kæmpe imod. Kan
denne Vanskelighed overvindes, saaledes som det nu lader til,
synes der intet at være til Hinder for Dyrkningen af Naale-
træer især Bjergfyr paa Island. Det synes tværtimod som om
Bjergfyrren i langt højere Grad end Røn og de øvrige Løv-
træer har Evne til at faa sine Skud modne i den korte Som-
mer. Nogen egentlig Frostskade har jeg næsten aldrig iagtta-
get paa Fyrreplanterne. Tilstanden var i 1904 i det store og
hele forholdsvis god. Alle Rønnene vare levende. Bedst var
Alm. Røn, medens Skandinavisk Røn i Modsætning til tidli-
gere Aar vare smaa og spinkelt beløvede, hvorhos en Del af
dem vare nedfrosne. Fyrrene vare derimod alle gennem-
gaaende gode, enkelte Bjergfyr endog særdeles gode og kraf-
tige med lange Aarsskud. Særlig i de Huller, der forsøgsvis
vare fyldte med Sand og Grus, havde Fyrrene en kraftig grøn
Farve. Flere af Polargranerne have ligeledes faaet en krafti-
gere Farve, efter at der er sat Sand i Hullerne. Det samme
gælder for Cembrafyr. I de Huller, hvor der ikke var sat Sand,
saa derimod Naaletræerne sygelige ud, og en Del vare
opfrosne. Foreløbig er der derfor sat et Par Tommer Sand og
Grus i alle de tilplantede Huller.

De i  1903 udpriklede c. 8000 Fyr og Gran vare i 1904 som
Følge af den korte, kølige Sommer sidste Aar meget smaa,
hvorhos den Del af dem var opfrosne. Største Delen af dem
synes dog nu at kunne komme sig. Da Foraaret var koldt og
raat, begyndte Løvspringet først ind i Juni Maaned, men i
Resten af Sommeren har veksten været god.

Hegnet om Plantagen er flere Steder meget daarligt; Nættet
trænger stærkt til Fornyelse.

Der blev i 1904 i denne Plantage udplantet c. 1500 Røn dels
Efterbedring dels Nyplantning, hvorhos der blev sat c. 1000 Pile-
stiklinger. Pilen, der hovedsagelig var Salix phylicifolia, stammer
fra Pilekrattet ved Sörlastaðir i Fnjóskadalur paa Nordlandet.

Þingvellir Plantage.
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Da Arbejdet ved Planteskolen og Plantagen ved Rauðavatn
lagde stærkt Beslag paa den korte Tid, der var tilmaalt mig i
Foraaret paa Sydlandet, kunde jeg kun naa selv at faa Arbej-
det sat i Gang her ved Þingvellir, men maatte overlade den
videre Udførelse til en paalidelig Arbejdsmand under Præ-
stens Tilsyn.

I Løbet af Efteraaret er her nu bleven gravet 2000 nye
Huller, saaledes at Plantagen til næste Aar er færdig tilplan-
tet om ellers alt gaar uden Uheld. Som sædvanlig bleve ogsaa
i Aar de yngste Planter inden Vinterens Komme dækkede med
Lyng og Moð. Det er i øvrigt Hensigten imellem de gamle
Planterækker at indplante islandsk Pil, for at Pilene efter-
haanden som de vokse til kunne beskytte de øvrige Træplanter.
I Lighed med hvad der var Tifældet i 1904, vil der derfor ogsaa
til næste Foraar blive udplantet c. 2000 Pilestiklinger fra
Fnjóskadalur.

Planteskolen ved Rauðavatn.

Her blev i 1903 efter forudgaaende Jordbearbejding indta-
get c. 3000 Kvadratalen til Saa- og Priklebede. Der udsaaedes
en Del Frø af forskellige Træarter særlig Naaletræer.

Det meste af Cembrafrøet blev dog ædt af Mus, uagtet der
er langt til Skov og dyrkede Marker. De øvrige Frøsorter spi-
rede gennemgaaende godt i 1905, og de fleste af Frøplanterne
have holdt sig godt om Vinteren, Frøbedene have i Vinterens
Løb været dækkede med Mos og Lyng. Skyggerammer lagdes
over en Del af de sjældne Naaletræer og kun forsøgsvis hist
og her over de andre Frøsorter. Under lige forhold synes det,
som om Planterne under Rammerne blive de bedste; de have
en kraftigere Farve, ere større og have taget mindre Skade af
Opfrysning end de øvrige. Endelig have Rammerne gjort Gavn
ved at hindre Smeltevandet i at  skylle over Bedet.

Planteskolen ligger paa jævnt skraanende Terrain; men uag-
tet der ved Grøfter udenom er sørget for, at Vandet fra Area-
let ovenfor ikke kan komme ned i Planteskolen, volder Smel-
tevandet dog en Del Forstyrrelser om Foraaret, idet der sam-

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1904.
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les anselige Snedriver i selve Planteskolen, der ligger i Læ for
de herskende Vinde.  Draining vil i denne Henseende ikke
hjælpe, fordi Jorden om Foraaret er frossen og først lidt tøer
op. Saa længe kun de øvreste 3–5 Tommer er optøet, er Jord-
bunden derfor en blød Vælling, fordi den som al islandsk Jord
der stærkt findelt. Denne Ulempe kan dog formentlig for-
mindskes ved Dækning med rigelig Sand og ved Brugen af
Kantbrædder og høje Bede.

Af Naaletræerne vare særlig Lærk saavel sibrisk som
europeisk vellykkede. Der var mange og særdeles gode Lærke-
planter, og næsten ingen af dem havde taget Skade af Frost
eller Opfrysning. Bjergfyrrene vare ogsaa særdeles gode og
kraftige og havde heller ikke taget nogen som helst Skade.
Der var kommen en Mængde Planter op, men de vare
gennemgaaende noget mindre end danske og norske Planter
af samme Alder. Derimod synes de at være mere svære i
Naalene. Af de øvrige Fyrreplanter, der ogsaa vare vellykkede,
maa jeg særlig nævne Pinus aristata og Banksiana som særdeles
gode. Navnlig Planterne af Pinus aristata vare usædvanlig store.
Balsamgran og Polargran vare gennemgaaende ret gode, men
Hvidgran smaa og daarlige med mange Opfrysninger. At disse
sidste vare mindre vellykkede, tilskriver jeg særlig den Om-
stændighed, at Frøbedet havde lidt meget ved Skyl af Smelte-
vandet.

Rønnene begyndte nu at komme op, men det synes, som
om der ikke vil komme særlig mange Planter. Hyld derimod
kom godt op, ligesom sibrisk Ærtetræ, Caragana arborescens.
Enebær kom meget sparsomt. Birkefrøet kom allerede i Fjor
Sommer godt op. De unge Planter bleve straks efter dæk-
kede let med Mos og Kviste og om Vinteren lidt tættere
endnu, men desuagtet er der i Aar (1904) næsten ingen Plan-
ter. Jeg har prøvet baade at dække og lade være med at dække
dette Frø; men Resultatet er lige daarligt. Før der kommer en
fast Plantør ved Planteskolen, der kan passe Frøbedene om-
hyggeligt, tror jeg ikke det vil lykkes at tiltrække Birkeplanter
i stor Mængde af Frø. — Birkefrøbedene kræve paa denne

Planteskolen ved Rauðavatn.
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Jordbund og under disse klimatiske Forhold en gennemført
og omhyggelig Pleje, som man under de nuværende Forhold
ikke kan yde.

Ude i Birkekrattene vrimlede Frøplanterne op, men her ere
Forholdene en Del anderledes, idet Planterne beskyttes dels
af de ældre Træer og Buske, dels af Bundvegetationen. Jeg har
forsøgt ved Mos og Grene i Planteskolen at efterligne de na-
turlige Forhold, men uden Resultat. Den bearbejdede Jord
synes at være for løs og fin for de unge Frøplanter. Der er nu
hertil det at sige, at vi hidtil have været henviste til at bruge
udenlandske Frø, idet det endnu ikke har været muligt for os
at faa indsamlet islandsk Frø, hvorved man rimeligvis vil opnaa
bedre Resultater. I Aar lykkedes det dog at faa en Del Birke-
frø indsamlet i Hálsskógur paa Nordlandet, men jeg tvivler
lidt paa dets Spireevne, da Sommeren i Fjor (1903) var meget
kølig og kort, saa Frøet vel næppe er bleven rigtig modent.

I Fjor (1903) blev der i Planteskolen ved Rauðavatn udpriklet
c. 5000 Alm. Røn og 2000 Skandinaviske Røn begge 1/0 Plan-
ter samt c. 2000 Hvidæl 1/0. Ællene vare i Aar til Dels
udgaaede, men alle Rønnene havde klaret sig godt. Det viste
sig dog nødvendigt at omprikle dem, da mange af dem vare
revne løs af Smeltevandet. I Fjor Efteraar (1903) blev der yder-
ligere bearbejdet c. 3000 Kvadratalen, som i Aar bleve brugte
dels til Saabede dels til Udprikling. De nederste c. 1500
Kvadratalen af Arealet benyttedes til Saabede, idet der dog
forinden blev paakørt c. 2 Tommer rent Sand og deri udsaaet
Kunstgødning nemlig: 350 π Kainit og 250 π Thomasslagge.
Heri udsaaedes følgende Frømængder: 500 Gram Abies
Normanniana, 500 Gram A. sibirica, 1 Kilogr. A. pectinata, 1
Kilogr. Picea excelsa borealis (fra svensk Norrland), 100 Gram
P. obovata, 100 Gram P. sitchensis, 25 Kilogr.  Pinus cembra sibirica,
1 Kg. P. montana, 500 Gram P. silvestris (Skotland), 100 Gram
P. Banksiana, 200 Gram P. aristata, 500 Gram Acer platanoides,
500 Gram Alnus incana, 1 Kilogr. Betula odorata, 1 Kgr., B.
verrucosa, 2 Kgr. Sorbus aucuparia (Norge), 1 Kilogr. S. Aria,
500 Gram Quercus rubra, 500 Gram Lupinus perennis. — De 25

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1904.
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Kilogram Pinus cembra og de 500 Gram Lupinus perennis ere
modtagne som Gave af Skovfrøkontoret i Kjøbenhavn. Des-
uden udsaaedes 2 π Frø af norsk Bjergfyr modtaget som Gave
fra Bergens Skovselskab og indsamlet formentlig i Hardanger-
vidden.

Straks efter Saaningen bleve Frøbedene dækkede med Mos
og Lyng, der efter Spiringen atter er fjernet og til Dels erstat-
tet med Skyggerammer. Langs den øvreste Kant af Bedene
blev der sat Kantbrædder for at forhindre Vandskyl.

Det meste af Naaletræfrøet undtagen Cembrafrøet og Pinus
aristata kom godt op om end lidt sent paa Grund af den me-
get tørre Forsommer. Den Omstændighed, at frøet blev saaet
i Sand og dækket med Sand, har vel ogsaa været medvirkende
til den især for Fyrretræernes Vedkommende sene Spiring.
Sandet blev kørt saa rigeligt paa netop paa Grund af den sæd-
vanlige store Fugtighed og Jorden deraf følgende fedtede Be-
skaffenhed og af Hensyn til Opfrysningen om Foraaret. Hvis
Planteskolen havde været under Tilsyn, saaledes at Frøbedene
en Gang imellem i den tørreste Tid vare blevne vandede, an-
tager jeg, at Sandet ikke ville have haft nogen hæmmende
Indflydelse paa Spiringen. Sandets Nyttevirkning vil dog sik-
kert vise sig om ikke før saa til næste Aar.

Ved mit Besøg hos Bergens Skovselskab interesserede det
mig at se, at man i Selskabets store og velholdte Planteskole
paa Ekhoug ved Bergen efter Saaningen dækkede Frøbedene
med 1/2 Tomme Sand for at hindre Opfrysning. Tillige benyt-
tede man her høje Bede med grøftelignende Gange, som var
særdeles hensigtsmæssige af Hensyn til den store Fugtighed.
Det er rimeligt nok, at vi ogsaa paa Island maa gaa til den
Form for Saabede.

I Norge spiller Dækningen af Frøbedene ogsaa en stor Rolle.
I Planteskolen dækkes Saabedene hver Vinter meget omhyg-
geligt, og Dækmaterialet  fjernes først, naar der ikke mere er
Fare for Frost. Selv Priklebedene dækkes ofte, især naar de
indeholde 1 Aars Planter. Af og til i mildt Vejr lettes da Dæk-
materialet og Bedene luftes. Der er heller ingen Tvivl om, at

Planteskolen ved Rauðavatn.
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der her paa Island har den allerstørste Betydning, at denne
Dækning i Planteskolen udføres saa omhyggeligt som muligt,
og at det paases, at Materialet ikke ligger for fast og tæt over
Bedene om Foraaret.

Af indførte Planter udprikledes i 1904 5000 1/0 Alm. Røn,
4000 2/0 Skand. Røn, 500 2/0 Alm. Røn, 200 2/0 Løn, 1000
2/0 Hvidæl, 200 1/0 Bjergfyr, 100 1/0 Polargran, modtagne
som Gave fra Bergens Skovselskab. Endvidere udplantedes
dels paa Diget om Planteskolen, del forskellige Steder i denne
c. 1000 islandske Pilestiklinger. Forsøgsvis udprikledes des-
uden c. 500 Rodknolde af Graa-Asp. Alle de udpriklede Plan-
ter trivedes godt i Sommeren 1904.

Planteskolen skulle have været yderligere udvidet med c.
3000 Kvadratalen, men da de fornødne Arbejder i Forbin-
delse med nogle nødvendige Grøftearbejder, Vedligeholdelse-
arbejder, Rensning m. m. have slugt alle de til Planteskolen
budgetterede Penge, blev det nødvendigt at indstille videre
Arbejder. Det viser sig overhovedet mere og mere, at alle
Arbejder fordyres i en uforholdsmæssig Grad som Følge af
Manglen paa fast Tilsyn.

I Foraaret 1904 blev der i Planteskolen bygget et lille
Arbejderhus af Træ, saaledes at man nu kan byde Arbejderne
Ly mod Uvejr og et nogenlunde taaleligt Nattelogi i Stedet
for som hidtil at maatte indkvartere dem i Telte. Denne For-
holdsregel har allerede vist sit nyttig, idet vi i Sommeren 1904
have haft en mand boende derude, lige som det har været
langt lettere at faa Arbejdere.

Plantagen ved Rauðavatn.

I 1903 blev der i denne Plantage udplantet c. 8600 Planter,
hvoraf 200 Cembrafyr, 200 Bjergfyr og 200 Hvidgran. Re-
sten af Planterne var Røn, dels alm. dels skandinavisk; 500 af
hver Slags vare 1/1 Planter, de øvrige 1/0.

Planterne voksede kun lidt i den kølige Sommer 1903. Om
Efteraaret blev for at hindre Opfrysning og skærme de unge
Planter den ved siden af Hullerne liggende Græstørv efter at

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1904.
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være delt i to Dele lagt oven i Hullerne med Kødsiden opad,
et Stykke paa hver Side af Planten. Denne Forholdsregel vi-
ste sig i Aar at have haft en udmærket Virkning, idet ingen af
Planterne i de dækkede Huller vare opfrosne eller beskadi-
gede af Frost. Hvor Folkene i Efteraaret havde glemt at dække
et Hul, kunde man derimod som oftest finde Planten død.

De fleste 1/0 Røn have overvintret godt og ere voksede
udmærket i Sommer, saaledes at de nu ere kraftigere at se til
end de 1/1 Aars. – Almindelig Røn ser her i Plantegen bedre
ud end Skandinavisk Røn. Naaletræerne saavel Fyr som Gran
se ligeledes ret lovende ud. Ingen af dem har taget Skade i
Vinter. I Foraaret blev Græstørven igen overalt fjernet fra
Hullerne, og der blev i Stedet sat lidt rent Sand i hvert Hul. I
Efteraaret blev Tørven paany lagt i Hullerne, og det er nu
Meningen, at den skal blive liggende.

I 1904 udplantedes her i alt c. 8000 indførte Planter i de i
Fjor gravede Huller. Der brugtes hovedsagelig 2/0 Alm. Røn
og c. 1000 Skandinaviske, for at se om saadanne ville klare sig
bedre end 1/0 og 1/1 Planter, hvad noget kunde tyde paa. Der
blev sat Sand i alle Hullerne straks, og i Efteraaret blev Græs-
tørven paa sædvanlig Maade lagt over. Endvidere blev der
imellem de gamle Hullerækker udplantet c. 3000 islandske
Pilestiklinger fra Fnjóskadalur. Desuden blev her i Foraaret
udsaaet 1 Kasse Tyttebær for om muligt at indføre denne
Plante til Sydlandet.

I Sommerens Løb er der bleven anlagt en Vej fra Landeve-
jen gennem Plantagen til Planteskolen, og der er lagt Broer
over Grøfterne. Der er gravet 8000 nye Huller, som til
Foraaret skulle tilplantes med Røn, norsk Birk og islandsk
Pil.

Det engelske Jernhegn om Plantagen har holdt sig fortrin-
ligt og trænger ikke til Udbedring foreløbig.

Plantagen ved Rauðavatn.
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Planteskolen og Skoven ved Hallormsstaður.

Som tidligere meddelt er denne Planteskole anlagt inden
for det indhegnede Skovstykke Mörkin. I 1903 blev her efter
forudgaaende Jordbearbejding udsaaet en Del Skovfrø af for-
skellige Naale- og Løvtræarter fra Lande, hvis Klima og øv-
rige Forhold kunde tænkes nogenlunde at svare til Islands.
Frøet blev saaet senere og tyndere end ved Rauðavatn, og paa
Grund af Vejrliget spirede det sent, hvilket ydermere forkor-
tede den i forvejen knapt tilmaalte Vegetationsperiode; der
var derfor i denne Planteskole forholdsvis færre Frøplanter
en i hin, lige som de enkelte Planter gennemgaaende vare
meget mindre. Frøbedene have alle om Vinteren været dæk-
kede med Mos og Lyng; Vand har ikke gjort nogen videre
Skade.

Fyrrearterne vare gennemgaaende  ret gode. Bedst var Bjerg-
fyr og Pinus aristata især de sidste, der havde staaet under Ram-
mer. I et enkelt Bjergfyrbed vare Planterne dog særlig store
og mange. Skovfyrreene vare alle smaa, men ret friske. Lige
saa Granerne, men især Hvidgranerne havde lidt en Del af
Opfrysning. Bedst vare Abiesarterne, der alle have staaet un-
der Rammer. Polargranerne vare usædvanlige smaa. Lærke-
planterne saavel de sibiriske som de europeiske vare derimod
fortrinlige lige som ved Rauðavatn, men der var ikke saa mange
af dem her. Cembrafyrrefrøet begyndte nu at spire, men en
Del af det er Vinterens Løb bleven ædt af Mus.

Af Løvtræfrøet begyndte Røn og Hyld nu at komme op og
tegne til at give mange Planter. Birkefrøet derimod, der spi-
rede godt i 1903, har ikke givet ret mange Planter, idet disse
trods al anvendt Umage ere døde næsten alle i Løbet af Vin-
teren. Da der af Forsøgene synes at fremgaa, at Birk ikke vil
trives  i den løse stærkt bearbejdede Planteskolejord, vil der
nu blive gjort Forsøg med Udsaaning af Birkefrø paa Jord, der
har henligget nogen Tid og er bleven lidt tilgroet med anden
Vegetation. I Efteraaret 1903 er der i Skoven indsamlet en
Del islandsk Birkefrø, som formentlig ogsaa vil give bedre
resultat en det norske.

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1904.
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Forsøgsvis blev der i 1904 udsaaet lidt Chilisalpeter mel-
lem Frøplanterne. Langs alle Bedene opstilledes Skyggeris,
og Bedene dækkedes desuden med Ris.

Af de i 1903 udpriklede c. 7200 Planter, indførte fra Dan-
mark, have alle Rønnene holdt sig godt, især Skandinavisk
Røn. De fleste Æl og Fyr er derimod gaaede ud.

I Foraaret 1904 blev der her i Planteskolen tilsaaet c. 1500
Kvadratalen med Skovfrø, væsentlig de samme Arter som
nævnt ved Rauðavatn. Forinden Saaningen blev Arealet godt
gødet med Kainit og Thomasslagge.  Saaningen udførtes paa
sædvanlig Maade, idet Frøet dog alt blev dækket med Sand i
Stedet for Muld. Efter Tilsaaningen bleve Bedene dækkede
med Mos, der senere er fjernet og erstattet med Skygger-
ammer og Birkeris. Der blev udpriklet  3000 1/0 Alm. Røn,
1000 1/0 Hvidæl, 500 2/0 Ælm og 200 2/0 Bjergfyr samt en
Del islandske Pilestiklinger. Endvidere prikledes forsøgsvis
nogle Hundrede Stiklinger af Birk.  Der i Vinter have staaet i
Vand. Hensigten hermed er at undersøge, om Birke her i Lan-
det kan formeres ved Stiklinger.

I Vinterens Løb (1903–04) er der i Planteskolen bleven
Kuldgravet 1500 Kvadratalen og hollandskgravet 1500
Kvadratalen, som i 1905 skulle bruges til Saaning og Prikling.
I det kuldgravede Stykke saaedes Lupiner efter Kunstgød-
ning. Det hollandskgravede Stykke skal derimod ligge brak
et Aar endnu da Jorden er alt for sej og klumpet til at kunne
bruges før efter gentagen Bearbejding. Jorden er i og for sig
fortrinlig her i Planteskolen, men det øvreste 4–6 Tommer
tykke Lag er den Grad gennemvævet med Grasrødder, at Vin-
ters og Sommers Bearbejding ikke er tilstækkelig. Saabedene
fra 1903 vise tydlig nok, at Jorden helst maa bearbejdes i to
Aar, naar den indtages fra ny. Det tørveagtige Jordbundsdække
kan da forvandles til fortrinlig og let Muld.

Fremfor ved Rauðavatn haves her i Hallormsstaðaskógur
den Fordel, at Plov og Harve kan faas fra Gaarden, hvorved
Jordbearbejdingen lettes betydeligt.

Planteskolen og Skoven ved Hallormsstaður.
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Skoven.

Inden for Indhegningen i Mörkin var der i 1903 paa en aaben
Plads bleven gravet c. 3000 Plantehuller. Her  udplantedes da
i Foraaret 2000 Akselbærrøn og 1000 islandske Pilestiklinger.
Saavel Pilene som Rønnene sloge godt an i Løbet af Somme-
ren. Paa den i Fjor udgrøftede og tørlagte Myrstrækning ses
næsten alle Steder en stærk Opvækst af Birk Frøplanterne
have sandsynligvis staaet og vegeteret i Bunden uden at kunne
udvikle sig. De store Grøfter staa godt og have vist sig i Stand
til at modtage den store Vandmængde om Foraaret. Til Sup-
plering af Grøftesystemet blev der gravet nogle nye Stikgrøfter,
saaledes at den 4 Tdr. Land store Myrstrækning nu er pas-
sende tør.

Krattet i den øvrige del af Indhegningen er i god Vækst, og
alle Steder hvor der er aaben Plads, ses en stærk Opvækst af
unge Frøplanter. Det er overhovedet en stor Fornøjelse at iagt-
tage  det Liv og den Frodighed, der efterhaanden udfolder sig
inden for Indhegningen, hvilket man ikke ser Mage til i den
øverige Del af Skoven. Indhegningen er et synligt Bevis for,
at de islandske Skove først og fremmest kommer an paa at
skaffe Fred for Kreaturer og Mennesker, og at Kratskovene,
naar de faar Fred, virkelig ere i Stand til at vokse op og paany
brede sig over de ryddede Arealer. Det viser sig ogsaa at Frø-
planterne inden for Indhegningerne ikke udvikle sig busk-
formet, men holde sig enstammede og tegne til at blive til
Træer, saaledes som det ellers kun ses hist og her i Skovene.

Skoven ved Háls.

I den lille Indhegning stod alle de indplantede Skovplanter
godt. Hele Indhegningen er nu dels ved Hjælp af de indplan-
tede  Skovplanter, dels ved Selvsaaning dækket med en frodig
Opvækst af Birk. Endnu i 1904 udplantedes paa enkelte Plet-
ter 500 Skovplanter og 1600 islandske Pilestiklinger fra
Sörlastaðir, hvilke alle have taget gode fat.

Inden for den store Indhegning udplantedes i 1903 c. 2000

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1904.
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islandske Bjergfyr fra Amtets Planteskole i Akureyri. De have
ikke været dækkede  i Vinter, og dette i Forbindelse med, at
det var smaa Planter, af hvilke mange bleve røde straks efter
Udplantningen, er Skyld i, at de fleste ere gaaede ud. Ellers var
det en Fornøjelse at se, hvorledes Frøplanterne overalt myldrede
op paa de aabne Pletter, hvor Sol og Luft kunde naa ned.

Af de i 1903 udplantede 1700 Røn fra Sandnæs i Norge var
godt Halvdelen gode. Som nævnt i min Beretning i Fjor var
de vel store Planter, lige som baade de og Fyrrene bleve plan-
tede for sent. Dertil kommer, at Sommeren var meget kold
og kort her paa Nordlandet, saaledes at der næsten ingen
Vegetationsperiode blev for Planterne, først sidst i August
kom der lidt Varme i Luften. Inden for denne Indhegning
blev der i 1904 kun udplantet c. 600 Skovplanter af Birk og c.
500 islandske Pilestiklinger. Plantningen blev i Aar lige som i
Fjor udført ved Hr. Skolebestyrer Sigurðssons Foranstaltning,
men da han var stærkt optaget af Arbejdet  paa Forsøge-
stationen i Akureyri, kunde Arbejdet først sent paabegyndes
i Skoven. Ved min Ankomst i Begyndelsen af Juni 1904 maatte
Plantningen standses, da Skoven var begyndt at springe ud.

Foraar har der her paa Nordlandet i 1904 ikke været meget
af, alt var dækket med Sne til sidst i Maj. Sommeren kom
pludselig med stærk Varme omkring den 1ste Juni, og i Løbet
af nogle Dage var alt grønt.

Plantagen ved Grund.

Planterne voksede ikke noget sidste Aar (1903). Vinteren
1903–1904 har været langvarig med megen Sne, og Foraaret
begyndte først sidst i Maj, hvorimod Sommeren i Aar (1904)
har været god med megen Sol og Varme. Planterne trivedes
derfor godt; især ere alle Cembrafyr og Bjergfyr gode og kraf-
tige; Knopperne ere alle store og Naalene friske. Des synes
virkelig, som om disse Træarter kunne bringes til at trives
heroppe, naar man kan hindre Opfrysning om Foraaret ved
Tilførsel af Sand eller Dækning med Lyng, saa længe Plan-
terne ere smaa.

Skoven ved Háls.
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Lærkene ere ogsaa smaa vedblivende gode ligeledes Røn-
nene. Skandinavisk Røn synes dog klare sig bedst. En Del af
de Alm. Røn havde lidt noget i den daarlige Sommer 1903 og
vare frosne ned i Vinter, hvilket meget sjældent er Tilfældet
med den Skandinaviske Røn. Alle Rønnene have dog skudt
godt i Sommer, og det synes som om Plantagen nu er i Færd
med at komme i Gang. De i de gravede Rækker udsaaede nu
3 Aar gamle Bjergfyr er alle gode; de skulle helst udplantes til
næste Aar. Polargranerne ere ogsaa ret gode; men der er ikke
ret mange af dem. Derimod er der mange gode Planter af
sibrisk Ærtetræ. Rønnefrøet fra 1903 begyndte at spire ret
godt. De i 1900 i Huller udsaaede Bjergfyr ere gode alle. En
Del blev taget op og udplantet i Plantagen. Af Balsamgran
findes her ogsaa en Del ret gode Planter, saa der er maaske
Grund til at forsøge med dette Træ i Planteskolerne.

I Aar udplantedes der her i Plantagen 1000 1/1 Skandina-
visk Røn, 1000 2/0 Alm. Røn og 300 islandske Pilestiklinger.
Rønnene brugtes dels til Nyplantning, dels til Efterbedring.
Pilestiklingerne sattes i Huller, der bleve gravede imellem de
i forvejen tilplantede Hullerækker. Saavel Pil som Røn have
skudt godt i Sommerens Løb. I Efteraaret er der nu bleven
gravet 1000 nye Huller til Røn og 3000 Huller til Pil paa sæd-
vanlig Maade, hvorhos der er gjort et lille Forsøg med
Efteraarsplantning af nogle Hundrede Bjergfyr fra Plantesko-
len i Akureyri.

Paa Grund af den paa flere Steder fugtige Jordbund er der
en stærk Græsvækst, som der til en Del Ulempe for de smaa
Planter. Hvert Aar maa Græsset skæres bort langs Hulle-
rækkerne, da dels Terrainforholdene, dels Planternes Højde
vanskeliggør Brugen af Le. Opfrysningen har derimod ikke
været noget videre af, efter at alle de smaa Planter ere blevne
dækkede med Mos og Lyng.

Ejeren af Grund, Magnús Sigurðsson har stor Interesse for
Plantagen og passer den godt med Dækning og Afdækning. I
de sidste Aar har han paa egen Haand udført Plantningen, da
det har været mig umuligt at naa dertil i ret Tid.

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1904.
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Inden jeg slutter Omtalen af Arbejderne i Skovsagens Plan-
tager og Skove, maa jeg fremhæve, at jeg i Aar paa næsten alle
Punkter har mærket Fremgang. Enkelte træarter og Forsøg
have selvfølgelig bragt Skuffelser, men i det hele synes de ind-
høstede Erfaringer at love godt for Fremtiden.  Et stort Skridt
fremad vil det være, naar vi forhaabentlig til næste Aar eller
senest i 1906 kunne begynde at bruge Planter fra islandske
Planteskoler. Som det vil ses af Beretningerne, have vi Aar
for Aar indskrænket Antallet af indførte Planter, saaledes at
der hvert Sted i Aar kun har været indført højst et Par Tu-
sinde til Udplantning. I Hálsskógur have vi endog udeluk-
kende holdt os til islandsk Birk og Pil.

Planteskolerne ved Rauðavatn og Hallormsstaður have ikke
alene ingen Skuffelser bragt, men give ogsaa godt Haab for
fremtidig Planteskoledyrkning, idet det udsaaede Frø næsten
alt er kommen godt op, og Frøplanterne have klaret sig over
Forventning, hvad særlig gælder Lærk og Bjergfyr.

De forskellige Smaaplantninger rundt i Landet begyndte
ogsaa at komme sig. Tabsprocenten har i 1904 vært langt min-
dre end tidligere, idet de talrige Opfrysninger delvis ere
undgaaede ved forskellige Forholdsregler. Endelig synes Plant-
ningen at vise, at Bjergfyr kan bruges paa Island med godt
Resultat, naar Jorden er sandet eller der tilføres Sand i Plan-
tehullerne. Det gælder egentlig kun om at hindre Opfrysning.

Plantagen ved Grund.

–––––––––––


