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Islands Skovsag 1905.

Af
C. E. Flensborg.

Indledning

I Fortsættelse af mine tidligere Indberetninger om Islands
Skovsag skal jeg her give Oplysning om de Arbejder, som ere
udførte og hvad der ellers er foretaget for Sagen i 1905.

Af de 13.000 Kroner som Alþingi i 1903 bevilgede til Skov-
sagen i Aarene 1904 og 1905 brugtes de 6.000 Kr. i 1904 dels
til Udvidelse og Istandsættelse af de to i de foregaaende Aar
anlagte Planteskoler ved Rauðavatn og Hallormsstaður, dels
til Efterbedring og Udvidelse af de ældre Plantninger. Ho-
vedparten af de tiloversblevne 7.000 Kr. brugtes i 1905 til
Indkøb og Opsætning af et Hegn om Skoven ved
Hallormsstaður, medens Resten brugtes dels til Planteskolerne
og de ældre Plantninger, dels til Rejser i Skovsagens Tjeneste.

Ved Midler, der ligeledes i 1903 af Alþingi stilledes til Rege-
ringens Raadighed, har Landskassen derhos i Aar erhvervet
tre betydelige Ejendomme og stillet dem til Raadighed for
Skovsagen. Disse Ejendomme ere: Paa Østlandet i
Lagarfljotsdalen Hallormsstaður og Skov samt de tilhørende
tvende Afbyggergaarde Ormsstaðir og Skjögrastaðir, paa
Nordlandet i Fnjóskadalur Háls Præstegaardsskov samt
Bondegaarden Vaglir med tilhørende land- og Skovs-
trækninger. Skovsagen raader nu over c. 3000 Tdr. L. Skov-
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areal, to gode Gaarde med Tun og Agerland, fortrinligt eg-
nede til Boliger for Skovbetjente samt betydelige Myr-
strækninger, Enge, Græsgange og Heder. Foruden de tidli-
gere nævnte Summer bevilgede Alþingi i 1903 endnu 1800
Kr. til Uddannelse af Skovfogedelever. I Aaret 1905 have ogsaa
3 unge Islændere opholdt sig paa danske Skovdistrikter. Den
ene af dem havde i flere Aar assisteret mig paa Island og er nu
af Skovsagen foreløbig ansat som Skovfoged i Hallormsstaður,
medens de to andre forsætte deres Uddannelse paa danske
Skovdistrikter. I 1905 afrejste jeg som sædvanlig i Slutningen
af April Maaned til Island, idet jeg af Hedeselskabet ved Hr.
Kontorchef Johansens Velvillie fik den der nødvendige Or-
lov. Jeg opholdt mig paa Island til Midten af August og afrej-
ste da til Færøerne for lige som tidligere at tilse de der af
Hedeselskabet iværksatte Plantningsforsøg. Jeg vendte tilbage
i Begyndelsen af September.

Aaret 1904 var, som omtalt i min sidste Indberetning, sær-
deles gunstig for al Vegetation paa Island. Foraaret kom lidt
sent, men Sommere var til Gengæld næsten over hele Landet
forholdvis varm. Vinteren 1904–05 har været nogenlunde
normal taget som Helhed; men Foraaret kom i 1905 baade
paa Syd- og Østlandet temmelig tidligt og afløstes, som det
ofte hænder i disse Egne, i Maj Maaned af en Eftervinter med
stærk Frost om Natten og Sne. Da jeg  saaledes den 25de Maj
fra Seyðisfjörður kom ned i Lagarfljotsdalen til Hallormsstaður
var Herredet dækket med Sne, og det sneede tæt den hele
Dag. Efter hvad der er bleven mig meddelt, havde man et Par
Uger forud haft dejligt Sommervejr med over 10 Graders
Varme. Ejendommeligt var det at se de smaa Rønnetræer i Plan-
teskolen staa med deres fine lysegrønne Blade over den hvide
Sne. Til alt Held var Frosten i disse Egne ledsaget af Snelag.

Paa Sydlandet hvor jeg paabegyndte Planteskolearbejderne
i de første Dage af Maj, var Vejret den Gang usædvanlig raat
med Sne og Regn, saaledes at Folkene led meget af Kulde under
Udpriklings- og Plantningsarbejderne, som vi endog et Par
Dage derfor maatte indstille.

Indledning.
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Selve Sommeren 1905 var meget kølig over næsten hele
Landet og kom paa Nordlandet endnu senere end paa Syd- og
Østlandet, og Grunden til disse Vejrforhold maa søges i Hav-
isens store Nærhed det meste af Sommeren I Juli Maaned
mødte  vi saaledes Havisen allerede ved Blönduós, hvorfra
den strakte sig lige til Kap Nord. Det var meget ejendomme-
ligt saaledes henimod Midten af Juli Maaned at sejle mellem
store Isflader, der undertiden havde de vidunderligste For-
mer; et storladent og smukt Syn, men ikke meget opmun-
trende for den, der har at gøre med Plantekultur paa Island.

Man har med Rette kaldet Havisen „Islands Dødsfjende“,
thi naar den lægger sig landfast fra Eyjafjörður til Kap Nord,
da bliver der Misvækst i store Dele af Landet. Med Isen føl-
ger  Kulde og Taage, Græsset vokser ikke, Kartoflerne slaa
fejl og Mennesker og Kreaturer lide Nød. Bliver Isen liggende
længe, saaledes at Skibene i flere Maaneder ikke kunne komme
igennem, kan der endog i disse afsides Egne opstaa ligefrem
Nødstilstand. Det er klart, at saadanne Aar udøve en i høj
Grad nedtrykkende Indflydelse paa Befolkningen og virke
hæmmende paa alle Fremskridt, Jordbruget vedrørende.

Saa galt var det dog ikke i 1905. Isen blev ikke helt landfast og
forsvandt snart til Søs igen; men dens Indflydelse sporedes som
en kold Sommer paa hele Nord- Vest- og Sydvestlandet.

Paa Skovplanterne har den kølige Sommer dog ikke haft
nogen særlig uheldig Indflydelse, men naturligvis har Tilvæk-
sten i 1905 været endnu mindre end sædvanlig, især paa de
udenlandske Planter. I Planteskolerne der ligge godt i Læ og
hvor Jorden er velbehandlet og gødet, sporedes næsten slet
ingen Virkning af den forholdsvis ringe Varme i Modsætning
til sidste Aars varme Sommer.

Þingvellir Plantage.

Planterne saa gennemgaaende ret godt ud. Der har ikke
været Opfrysninger af nogen Betydning, siden vi have sat Sand
om alle nyplantede Planter. De i 1904 udplantede 1500 Alm.
Røn have staaet sig godt og saa ret kraftige ud, om end Far-

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1905.
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ven paa Løvet var lidt gullig paa de fleste af dem. Skandina-
visk Røn  synes vedblivende at klare sig bedst, dens Farve er
mere kraftig. Seljerøn vokser lidt langsommere end de øvrige
to Arter, men der ellers ret kraftig. De 1000 islandske Pile-
stiklinger have skudt ganske godt næsten alle sammen.

Interessantest er det dog at iagttage Bjergfyrrenes Vækst
her paa Þingvellir. Som omtalt i mine tidligere Indberetnin-
ger har Skovsagen i de første Aar haft megen Besvær med
Fyr; de frøs op eller døde ud; men efter at vi ere begyndt her
at bruge saa store Planter, som kunne transporteres saa langt,
nemlig 4 Aars Planter og samtidig satte lidt Sand om, er Re-
sultatet helt anderledes. Bjergfyrrene ere nu de bedste af alle
indførte Planter og de allerfleste Steder begyndte de at stikke
Hovedet op over Græsset, have en frisk mørkegrøn Farve og
se i det hele ud til at befinde sig vel. Det samme kan siges om
Cembrafyrrene. Disse Planter staa i Størrelse og Udseende
ingenlunde tilbage for Planter af lignende Alder paa de jydske
Heder, de ere snarere større end disse. Hvis de følgende Aar
vise den samme Fremgang, kan Bjergfyr anbefales til almin-
delig Brug paa Island i Stedet for Alm. Røn, der meget ofte
fryser ned om Vinteren og paa den Maade mister det halve
Aarsskud. Bjergfyrren faaer altid sit Aarsskud modnet og li-
der lige saa lidt af Frost her som andre Steder. De for flere
Aar siden plantede Polargran fra Trolleborg synes ogsaa at
begynde at komme sig. Efter i et Par Aar at have set lidt gule
og medtagne ud, have de fleste af dem nu faaet en ret frisk
Farve.

Den stærke Græsvækst, der altid snart kommer paa Area-
ler, som her paa Island fredes for Kreaturerne, er en slem Plage
for de unge Planter. Det vil om et Aarstid blive nødvendigt
at gøre noget for at modvirke dette Onde; Græsset er næsten
overalt c. 1/2 Al. højt og meget tæt, saaledes at det truer med
at tage Lys og Luft fra de smaa Planter især dem, der staa i de
dybe Huller. Overalt i Plantagerne, hvor Grønsværen af en
eller anden Grund pletvis er forsvunden, have særlig Rønnene
en helt anden Farve og Habitus, end hvor de berøres af Græsset.

Þingvellir Plantage.
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Hegnet om Þingvellir Plantage bestaar som tidligere nævnt
af Traadvæv paa Egestolper; det maa stadig efterbedres, da
Sneen om Vinteren ofte sprænger det. Der har ogsaa været
Faar inden for Hegnet, og de have gjort nogen Skade især paa
de islandske Pil, der overalt ere meget efterstræbte af Faarene
i Løvspringstiden og om Efteraaret, naar de rage op af Sneen.
Faarene ere dog ikke komne ind over eller igennem Hegnet,
men over Almannagjá, der danner Grænsen for Plantagen paa
den ene Side. Under almindelige Forhold er den stejle Klippe
her utilgængelig, men naar Kløften om Vinteren fyger fuld af
Sne, kan denne med visse Vindretninger lægge sig saaledes,
at Faarene kunne gaa over Snedriverne ind i Plantagen. Der
er herfor intet anden Middel end at støbe Jærnstænger i Klip-
pen og derimellem udspænde Pigtraad. Da det her drejer sig
om flere Hundrede Alen, der paa denne Maade maa gøres
ufarbare, kunde jeg ikke gøre dette i Aar, fordi der ikke var
penge nok hertil. Jeg maatte nøjes med paa de mest udsatte
Steder at afløse de ældre Stengærder med Pigtraad.

I 1905 udplantedes i denne Plantage 500 Skandinavisk Røn,
400 Alm. Røn, 1000 islandsk Pil (Salix phyllicifolia) imellem
ældre Planterækker, 200 2/2 norske Fjeldfyr og 100 2/1 norsk
Birk. Forsøgsvis har jeg nemlig i Aar taget nogle Planter fra
Bergens Skovselskab for at prøve norske Planter i Modsæt-
ning til danske. De norske Fyr have her paa Þingvellir klaret
sig godt i Sommer, men Birkene ere alle udgaaede, antagelig
fordi det har været for store Planter. Fyrrene, der vare fra en
Planteskole i Syssendalen c. 2000 Fod over Havet, vare lidt
blege og spinkle og lignede i Habitus meget de Bjergfyr, der
avles ved Rauðavatn. Planterne vare godt behandlede og ind-
pakkede; men her paa Sydlandet har det dog sin Vanskelig-
hed at bruge norske Planter, fordi der ikke herfra er direkte
Forbindelse med Bergen, men Planterne maa omlades i
Seyðisfjörður, hvor de kunne komme til at ligge i Pakhus baade
8 og 14 Dage.

I Løbet af Efteraaret 1905 er der her i Plantagen bleven
gravet 2000 nye Huller til Bjergfyr og islandsk Pil, som alt

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1905.
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agtes plantet i Foraaret 1906. I Modsætning til tidligere Aar
er der i Efteraaret ikke bleven dækket med Lyng, da jeg anser
dette for unødvendigt, efter at der er sat Sand i alle Plante-
hullerne straks efter Plantningen.

Planteskolen ved Rauðavatn.

Denne Planteskole er i Aar, 1905, bleven udvidet fra 6000
til 8000 Kvadratalen. Aktieselskabet „Plantagen ved
Rauðavatn“, paa hvis Grund Planteskolen ligger, har dernæst
ved Kontrakt overdraget Islands Skovsag de 8000 Kvadrat-
alen samt yderligere 6000 Kvadratalen til Brug i 20 Aar uden
anden Betingelse end den, at Arealet skal bruges som Plante-
skole, og at Skovsagen, saa snart det er muligt, skal levere
Aktieselskabet de til Plantagens 22 Tdr. L. nødvendige Plan-
ter til 1/4 af den paa Island gældende Plantepris.

De 2000 Kvadratalen, hvormed Planteskolen i Aar udvi-
der, bleve i Sommer hollandskgravede i 2 Spadestiks Dybde,
derefter dækkende med et Par Tommer rent Sand og til sidst
omgravede med et halvt Spadestik. For et Par Aar siden blev
Græstørven vendt, Arealet planeret og Stenene bortsprængte.
Desuden er Arealet nu afvandet ved aabne Grøfter, 1 1/2 Alen
brede foroven og 1 Alen dybe, og er derved delt i 4 Rabbatter.
Lignende Grøfter ere gravede ogsaa i den øvrige Del af Plan-
teskolen dels for at hindre Vandskyl om Foraaret, dels for at
gøre Jorden mere bekvem at arbejde med. Jorden der som
omtalt i tidligere Indberetninger saa fin og løs, at den om
Foraaret, lang Tid efter at den er optøet, næsten er en blød
Vælling, som er umulig at arbejde med, og som Vandet meget
langsomt løber fra. De unge Planter lide en Del herved, idet
Bedene flyde helt ud. Grøfterne i Forbindelse med det
paakørte Sand og de langs Gangene opsatte Kantbrædder ville
formentlig bringe dette til Ophør. Skønt Grøfterne først ere
komne til i Aar, har Sandet og Kantbrædderne dog alene be-
virket, at Forholdene vare langt bedre i 1905 end tidligere.
Smaagangene mellem Bedene er gjorte dybe med Fald fra
Midten til Siderne, saaledes at de fungere som Afløbsrender.

Planteskolen ved Rauðavatn.
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Jorddiget om Planteskolen er forlænget uden om det nye
Stykke, og er der ogsaa uden om dette gravet en Grøft for at
opsamle Smeltevandet fra de oven for Planteskolen liggende
Skraaninger. Diget er bleven tilplantet med islandsk Pil, og
midt gennem Planteskolen er der paa en ophøjet  Rabat plan-
tet 4 Rækker ligeledes  islandsk Pil, der ret hurtigt ville vokse
op til lave Buske og give noget Læ.

Frøplanterne fra 1903 stode alle godt, især Lærk og Bjerg-
fyr. Af Lærkene var vel nok den sibiriske Lærk bedst, nogle
var endog 6 Tommer høje. Bjergfyrplanterne vare ogsaa vok-
sede forholdsvis godt. Der optoges og udprikledes 50000,
medens Resten udtyndedes, da der ikke kunde skaffes Plads
nok til Priklebede. Frøplanterne af Pinus aristata, P. Murrayana,
Picea Engelmanni og Abies sibirica ere ogsaa gode og ret kraftige
at se til, især P. aristata ere store og smukke. Hvidgran og Rød-
gran ere derimod faa og smaa.

Af Løvtræerne trives Røn og sibrisk Ærtetræ ret godt, men
Hyld fryser ned om Vinteren lige som de indførte Hyldebuske
i Reykjavík Haver. Den synes kun at kunne trives paa Island
som Staud.

Af Saabedene fra 1904  ere Ædelgranbedene ret gode, men
der er kun faa Planter af den almindelige Ædelgran, hvori-
mod Bedene med sibrisk Ædelgran indeholde mange gode,
forholdsvis store Planter med frisk Udseende. I Skovfyrbedene
er Frøet  kommen godt op, men en Del af Planterne ere døde
i Vinter; det samme gælder om Bjergfyrbedene, der ikke nær
kunne maale sig med dem fra 1903. Formentlig skyldes dette
den usædvanlige tørre Sommer i 1904 i Forbindelse med, at
der blev kørt vel meget Sand paa Bedene inden Saaningen.
Rønne- og Birkefrøet er kommen godt op og har givet mange
Frøplanter. Bedene dækkes med Skyggerammer og, hvor disse
ikke strække til, med et tyndt Lag Lyng. Det synes som om vi
nu begynde at faa mer Held med Birkefrøplanterne, efter at
der er ansat fast Mand ved Planteskolen, der kan passe Be-
dene med Vanding og Dækning. Det paakørte Sand har
gennemgaaende haft en god Virkning, men da der, som oven-

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1905.
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for berørt, blev kørt vel meget paa, har det gjort Jorden lidt
tør, Dette vil dog rettes ved næste Omgravning.

De i 1904 udpriklede indførte 1/0 Røn, baade almindelig
og skandinavisk, staa godt, og de i samme Aar udpriklede 2/0
skandinavisk Røn endog særdeles godt. Disse sidste have skudt
c. 14 Tmr. gennemsnitlig, ere løvrige og have en kraftig Farve.
Det samme kan siges om de 2/0 udpriklede Løn. Det ville
være interessant om disse sidste Planter vedblivende ville tri-
ves godt. Jeg kan i denne Forbindelse nævne , at der i Hoefners
Gaard paa Akureyri findes en Løn c. 10 Fod høj.

I Planteskolen udsaaedes i 1905 1/2 Kg. vestnorsk Skovfyr,
1 Kg. Bjergfyr (norsk Avl), 1/2 Kg. islandsk Birk, 1 Kg. norsk
Birk. Med undtagelse af Røn kom alt Frøet godt op, og Frø-
planterne se kraftige og friske ud. I Modsætning til tidligere
Aar har jeg i Aar brugt Radsaaning, til Dels fordi man da let-
tere om Efteraaret kan dække Bedene med Mos uden at trykke
Planterne. Som ovenfor berørt udprikledes her i Aar 50000
Bjergfyr, 2/0 aflede her i Planteskolen. Priklingen udførtes med
Maskine med en Afstand af 6 Tmr. mellem Rækkerne og 1
Tm. mellem Planterne i Rækken. Imellem Rækkerne blev der
strøet et tyndt Lag Sand. Disse Bjergfyr staa alle godt, have
skudt et lille Topskud og Farven er ret frisk om end lidt lys.
Forsøgsvis skyggedes et Par af Bedene straks efter Priklin-
gen, og disse Planter have længere og kraftigere Skud end de
øvrige, hvorhos Farven er mere mørkegrøn. Af de i 1903 saaede
Lærk udprikledes  i Aar 1500 Stk. Af dem skyggedes Halvde-
len lige som nogle af Bjergfyrrene med Rammer, og disse Lærk
ere ogsaa langt kraftigere end de øvrige.

Det gælder overhovedet som almindelig Regel, at baade
Frøbeds- og Prikleplanter under Rammer staa bedst. Det er
ikke saa meget Størrelsen, der er forskellig, som Farven; men
der Forskellen ogsaa aldeles forbavsende; medens Planterne
under Rammer ere mørkegrønne, ere de udenfor ofte helt
gule i Naalene. Særlig tydelig viste denne Forskel sig ved de i
1905 udpriklede Lærk. Alle Planterne vare ved Udpriklingen
aldeles ens og Jorden ens behandlet med Sand og Gødning;

Planteskolen ved Rauðavatn.
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men allerede efter et Par Ugers Forløb var der en iøjenefallende
Forskel paa de skyggede og de ikke skyggede Planter, og det
ikke blot i Farven, men i hele Plantens Habitus.

Det er ikke alene den større Jordfugtighed under Ram-
merne, der fremkalder Forskellen, thi de ikke skyggede Lærk
vandedes daglig, saaledes at Jorden aldrig var tør, selv paa de i
øvrigt sjeldne Solskinsdage; men desuagtet er det formentlig
alligevel et Fordampningsfænomen fremkaldt ved den stadige
Blæst, for hvilken de smaa Planter ere udsatte, Jeg tror, at
Rammernes gode Indvirkning overhovedet skyldes, at For-
dampningen under dem er  mindre stærk paa Grund af det
Læ, de give.

Sammenligner man endvidere de i Planteskolen i 1904
udpriklede Røn og Løn, især de skandinaviske Røn, med dem,
der ere plantede samtidig ude i Plantagen, vil man finde en
stor Forskel i Farven. Løvet paa Planterne i Plantagen er af-
gjort meget lysere end i Planteskolen. Jeg kunde tænke mig
Forskellen hidrørende fra, at Jorden i Planteskolen er ren, d.
v. s. fri for Græs, medens de fleste Plantehuller i Plantagen
ere omgivne af en tæt, kort Græsvækst, der naturligt forbru-
ger meget af Jordfugtigheden, Det er ogsaa muligt, at den lyse
gullige Farve paa Løvet kan skyldes utilstrækkelig Sommer-
varme; Sommeren 1905 var som nævnt meget kølig; men Fæ-
nomenet er dog ogsaa iagttaget i tidligere Aar om end ikke
i saa høj Grad. Denne Sag trænger imidlertid til nøje Under-
søgelse; thi efter mine Iagttagelser er det ikke alene mere el-
ler mindre  Læ, ser betinger Farven. Jeg set temmelig  udsat
staaende Planter være smukt grønne, men saa har til Gen-
gæld det øverste Jordbundsdække været fjernet, f. Eks. skyl-
let bort af Vand; meget hyppigt ere Planterne grønneste i
Lavninger eller paa andere mod Blæsten beskyttende Steder.

Forsøgsvis udprikledes her i Aar en Del Planter fra Bergens
Skogselskab, nemlig: 1000 Rødgran 2/0, 2000 Fjeldbirk (fra
Planteskolen i Syssendalen, 2000 Fod over Havet), 200 Birk
1/2, 100 Cembrafyr 2/0, 1000 Tyrolgran 2/0. De 1/0 Fjeldbirk
udprikledes under Rammer og ere voksede ret godt i Som-

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1905.
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mer. Alle de øvrige Planter trives foreløbig ogsaa godt, undta-
gen de 1/2 Birk, der ikke have taalt Transporten. Over alle
Priklebede, baade gamle og nye, blev der i Aar sat et tyndt
Lag Sand. Den 8de Agust var jeg for sidste Gang i Plantesko-
len, og det maa siges, at alt gennemgaaende stod tilfredsstil-
lende, trods den kolde og blæsende Sommer. Medvirkende til
den gode Tilstand var især den Omstændighed, at der var
engageret  en Mand som fast Arbejdsmand ved Planteskolen
hele Sommeren, og saaledes, at han til Stadighed opholdt sig
i selve Planteskolen, og boede i det i Fjor opførte Materialhus.
Ganske vist maatte der betales Manden en Forholdsvis høj
Løn, nemlig 100 Kr. pr. Maaned (se dog herom nedenfor),
men der opnaaedes, at Planteskolen blev passet med Omhu
og Interesse af en Mand, som dog havde noget Kendskab til
Arbejdet, idet han har arbejdet under mig hele det foregaaende
Aar baade her og i Hallormsstaður. Jeg har endvidere sluttet
Akkord med han om i 1906 at overtage Pasningen af Arbej-
det i Planteskolen paa samme Vilkaar som i Aar.

Da Planteskolen ligger i Rauðavatn Plantage, kan Opsyns-
manden tillige passe den og udføre de der nødvendige Arbej-
der, saaledes at hans Tid ikke alene gaar til Planteskolen. Ak-
tieselskabet, der ejer Plantagen, bør derfor ogsaa i Fremti-
den, lige som i Aar, deltage i Udgifterne til Mandens Løn-
ning. Han vil paa denne Maade kun komme til at koste Skov-
sagen c. 50 Kr. pr. Maaned. Endvidere vil Manden kunne bru-
ges til at forestaa Arbejderne i Plantagen ved Þingvellir.

Plantagen ved Rauðavatn.

De i de foregaaende Aar udplantede Planter, i alt c. 17000
staa næsten alle godt. De i 1903 udplantede smaa 1/0 Almin-
delig Røn ere dog kraftigst om end meget mindre end de i
1904 udplantede 2/0 Planter. Af de i 1904 udplantede Røn er
skandinavisk bedst. Dækningen med Græstørv og Sand har
haft en god Virkning, der har saa gode som ikke været
Opfrysninger. Nedfrysning af Topskuddene har der heller ikke
været meget af i Aar. Planterne staa i det store og hele for-

Plantagen ved Rauðavatn.
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holdsvis godt, men en Del af dem have en lidt lys Farve,
saaledes som tidligere omtalt. De i 1903 udplantede Bjergfyr
og Gran se ret lovende ud nu i 1905, efter ad der i Fjor blev
fyldt lidt Grus i Hullerne. Farven er frisk, men lidt lysere end
her hjemme. De 3000 islandsk Pil, der i Fjor blev sat imellem
de ældre Hullerækker, ere næsten alle lykkedes og enkelte
have skudt gode Skud allerede samme Aar.

I Foraaret udplantedes der i denne Plantage 500 norsk Gran,
500 norsk Fjeldfyr, 3000 skand. Røn og 1000 Alm. Røn. End-
videre sattes lige som i Fjor 3000 islandske Pilestiklinger
mellem de ældre Hullerækker.

Paa et særlig afmærket Stykke udsaaedes der 1 1/2 Kg. is-
landsk Birkefrø fra Hallormsstaður. Jorden blev kun bearbej-
det let med en Jernrive, saaledes at der kradsedes lidt op i
Bundvegetationen. Frøet udsaaedes blandt vaadt Sand, hvor-
efter de bare Smaapletter dækkedes med Lyng. I Efteraaret
gravedes her 6000 nye Plantehuller samt 3000 Alen 14/14
Tmr. hollandskgravede Render, der i 1906 skulle tilplantes
med islandsk Birk, Pil og Løn. Birkene skulle komme fra
Hallormsstaður.

Plantskolen ved Hallormsstaður.

I Planteskolen ved Hallormsstaður, der ligger inde i Skov-
parten Mörkin og paa de tre Sider er omgivet af Kratskov, var
Tilstanden i Aar trods det kolde Foraar og den kølige Som-
mer ligeledes ret tilfredsstillende. Saavel Prikleplanter som
Frøbedsplanter ere groede forholdsvis godt i 1904 og viste sig
ved Afdækningen nu i Foraaret paa enkelte Undtagelser nær
at have overstaaet Vinteren godt.

De i 1903 som 1/0 udpriklede Røn, saa vel Alm. Røn, ere
alle særdeles gode og kraftige og have skudt godt i Sommer;
det samme gælder de i 1904 udpriklede. Bjærgfyrrene fra Ud-
sæden 1903 var ligeledes gode, maaske endog en Del større
end de ved Rauðavatn; der udprikledes 15000 Polargran og
Hvidgran vare meget smaa og spinkle, men der kunde dog
prikles 2000 af hver Slags. Af Lærk var der som nævnt i min

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1905.
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sidste Indberetning ikke kommen saa mange planter som ved
Rauðavatn, fordi Fuglene havde ædt meget af Frøet, men de
Planter som fandtes, vare store og gode. Da de staa saa spredt
fik de Lov til endnu i Aar at blive staaende i Frøbedene for at
bruges til Udplantning i Skoven 1906.

Rønnefrøet fra 1903 er kommen op og har givet en Del
Planter, af hvilke de fleste dog først ere komne i Foraaret 1905.
Birkefrøet derimod har givet faa Planter. Hyld og Caragana
ere gaaede ud og Enefrøet begyndte først nu at spire. Det i
1904 udsaaede Frø er kommen godt og jævnt op. Bedst ere
Ædelgranarterne og Pinus aristata, der have givet en Mænge
Planter. Af Polargran er der iøvrigt ogsaa mange Planter, men
de er lidt smaa. Af Bjærgfyrrene er det ene Bed bleven øde-
lagt ved, at Blæsten have fejet Dækmaterialet bort, saa at en
stor Del af Planterne vare frosne bort i Løbet af Vinteren; de
tiloversblevne, i alt 700 vare dog saa store, at de kunde tages
op og prikles ud. Det andet Bjergfyrbed var derimod godt. Af
de øvrige Naaletræer kan særlig nævnes Pinus Banksiana og P.
silvestris som ret vellylkkede. Frøet af Løn har kun givet en-
kelte Planter, men Røn begynder at spire godt, og der er i
Sommerens Løb kommen en Del Planter især af Alm. Røn.
Birkefrøet er denne Gang lykkedes godt. Det spirede nor-
malt i 1904, og Frøplanterne have holdt sig Vinteren over. I
Modsætning til tidligere Aar var Birken saaet i Bede, der havde
ligget urørt en Sommer over, og som ikke omgravedes, men
kun fik en let Overrivning, straks efter Saaningen dækkedes
der med et tyndt Lag Lyng, som blev liggende hele Aaret over.
Bedene have dog i Vinteren 1904-05 været dækket noget tæt-
tere.  De fleste af planterne vare vel noget smaa; men det er
dog en stor Fremgang, at det paa denne Maade er lykkedes at
bevare Frøplanterne den første Vinter. I Løbet af Sommeren
ere de blevne saa kraftige, at Faren for Bortfrysning nu er
forbi. Uden egentlig Haab udsaaede jeg i 1904 1 π Agern her i
Planteskolen; de spirede næsten alle, og Planterne bleve i
Sommerens Løb c. 4 Tmr. Høje; men de ere desto værre alle
døde i Vinter; paa Grund af ringe Sommervarme have de ri-
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meligvis ikke faaet Tid til at blive tilstrækkelig modne og er
derfor bleven dræbte af Frosten. Men mærkeligt var det, at
Rødderne ogsaa vare fuldstændig døde; ellers pleje dog
saadanne Planter, hvis Skud ikke modnes paa Island, at skyde
igen fra Roden hver Sommer som f. Eks. Hyld, der optræder
som fuldstændig Staud.

Ligeledes forsøgsvis udsaaedes i 1904 1 Pd. Lupinus polyp-
hyllos, som blev c. 3/4 Al. Høje og nu igen i Aar skyde fra
Roden. Maaske man i Fremtiden kan faa nogen Nytte af denne
kvælstofsamlende Plante, hvis Stængler kunne give Læ mod
Frost og Blæst. For at prøve, hvorledes den vil virke paa Frø-
planterne, udsaaede jeg noget Frø i et Par Frøbede med Gran
og Fyr, saaledes at Lupinefrøet saaedes i hver anden Række.
Den almindelige gule Lupin trives ogsaa ret godt her ved
Hallormsstaður. Der er i de to sidste Aar udsaaet c. 100 Pd. I
Brakstykker Planterne havde naaet en Højde af c. 1/2 Al., in-
den de efter Blomstringen nedgravedes. I Aar er der i Brak-
stykkerne udsaaet 50 Pd.

I Fjor blev der i alle Saa- og Priklebede udsaaet lidt Chili-
salpeter og 400 Pd. Thomasslagge. Planteskolen er nu ca.
8000 Kvadratalen, delt i fire Skifter. Gennemgaaende ere
Planterne noget større og have en kraftigere Farve end ved
Rauðavatn. Det er muligt at især Naaletræernes mere grønne
Farve skyldes Chilesalpeteret, men jeg er dog mest tilbøjelig
til at antage at Planteskolens mere beskyttende Beliggenhed,
det at den ligger i gammel Skov, er Hovedgrunden til Forskel-
len i Planternes hele Habitus. Selve Jorden er som gammel
Skovbund maaske ogsaa bedre egnet til Planteskolebrug  end
den helt raa Jord ved Rauðavatn. Desuden er der ved
Hallormsstaður let Adgang til at skaffe Ris, der opstillede langs
Bedene i høj Grad forøge Lunheden i Planteskolen. Jeg tror,
at alle disse Forhold tilsammen medføre, at Planterne leve
under bedre Vilkaar her end ved Rauðavatn, og at dette er
Grunden til den bedre Farve og Vækst.

I Foraaret 1905 udsaaedes her følgende Frømængder: 200
gr. Abies balsamea, 200 gr. A. concolor, 500 gr. A. grandis
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(Colorado), 500 gr. A. sibirica, 500 gr. Acer plantanoides, 1 Kg.
A. tataricum, 1 Kg. Betula odorata (norsk), 1/2 Kg. Birk, islandsk,
200 gr. Cratægus sanguinea, 1 Kg. Larix europæa (alpint), 200 gr.
L. leptolepis, 500 gr. Lupinus polyphyllos, 500 gr. Pica excelsa
borealis, 1 Kg. P. excelsa (finsk), 1 Kg. Pinus aristata, 100 gr. P.
Banksiana, 500 gr. P. montana pyrenaica, 1 Kg. P. m. uncinata, 500
gr. P. murrayana, 4 Kg. Sorbus aucuparia (norsk), 500 gr. S.
hybrida, 5 Kg. S. scandia (norsk), 5 Kg. do. (dansk), 100 gr. Ulex
europæus, 100 gr. Viburnum lantana.  Alt dette Frø (med Undta-
gelse af det islandske Birkefrø) har Skovsagen modtaget som
gave fra Skovfrøkontoret i Kjøbenhavn (Hr. Johannes Rafn),
der ligeledes tidligere ved flere Lejligheder har vist Skovsagen
sin Interesse. Til Udsaaning paa Friland har Hr. Rafn endvi-
dere i 1905 som Gave sendt Skovsagen 1 Kg. Pinus aristata og
500 gr. Lupinus polyphyllos.

Ligesom  ved Rauðavatn blev Frøet radsaaet i Bedene og
derefter dækket med Mos; det spirede godt i Sommer, og
Mosset er derefter fjernet og erstattet med Ris eller Skygger-
ammer, hvorhos der strøedes lidt Sand over Bedene. Birke-
frøet saaedes lige  som i Fjor i Bede, der havde ligget en Som-
mer over. Frøet dækkedes let med Mos og Kviste, og
Dækningsmaterialet er ikke fjernet efter Spiringen. Ogsaa i
denne Planteskole have Skyggerammerne vist sig særdeles prak-
tiske. Planterne staa uden Sammenligning bedst under dem.

Af indførte Planter udprikledes her i Aar 2000 skandina-
visk Røn 1/0, 4000 Alm Røn 1/0, 200 Løn fra Danmark. For-
søgsvis havde jeg i Aar gennem Bergens Skogselskab skaffet
1000 Gran 3/0, 1000 Pinus Banksiana 3/0, 1000 Pinus silvestris
2/0. 143 Pinus silv. 3/0, 1000 Fjeldbirk 1/10, 130 Fjeldbirk 3/0.
Medens de danske Planter fra Kolind Skovplanteskole ikke
havde lidt særlig under den lange Indpakningstid, vare næ-
sten alle de norske Planter delvis ubrugelige undtagen de 1/0
Birk, der vel vare slemt medtagne, men kunde prikles. Dette
er formentlig ogsaa det sidste Forsøg, der i denne Planteskole vil
blive gjort med indførte Naaletræer. Transporten hertil er for
lang og besværlig.

Planteskolen ved Hallormsstaður.
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Skovsagen her gjort dette Forsøg med norske Planter af
Hensyn til den Stemning, der mange Steder er for hellere at
bruge Planter fra Norge end fra Danmark. I og for sig er der
ingen Grund til at foretrække det ene for det andet, men For-
bindelsen med Norge er ikke saa god og hyppig som med Dan-
mark, hvorfor Planterne ere længere undervejs. De norske
Planter ere komne fra den bedste norske Planteskole og vare
indpakkede med største Omhyggelighed.

Heldigvis er Skovsagen nu nær ved helt at kunne undvære
indførte Planter, idet vi allerede i 1905 ere begyndt at udprikle
Planter af egen Avl, i alt godt 70.000. Naaletræerne
udprikledes alle med Maskine, idet de 2/0 Planter ikke ere
meget større end 1 Aars danske Frøbedsplanter. Bjergfyrrene
ere dog temmelig svære og tætte, men Granerne ere meget
smaa og spinkle. Saa vel c. 16000 Bjergfyr som 2300 Hvid-
gran og 2000 Polargran udprikledes med en Afstand af 4 Tmr.
mellem Rækkerne og 1 Tm. mellem Planterne, da man maa
være forberedt paa en stor Tabsprocent. Inden Priklingen blev
Jorden ved Omgravning blandet op med lidt Sand. Alle de
udpriklede Planter baade de islandske og de indførte ere kom-
met i god Vækst og have skudt godt i Sommerens Løb. Som
sædvanlig er hele Planteskolen i Efteraaret bleven dækket med
Mos og Ris. Fra i Sommer styres Planteskolen af den paa
Hallormsstaður af Skovsagen midlertidigt ansatte Skovfoged.

Skoven ved Hallormsstaður.

De inden for Indhegningen i Mørken i 1904 udplantede
Akselbærrøn, islandske Pil og Birk staa særdeles godt og have
en frisk og kraftig Farve. De fleste af Ællene er ogsaa ret gode.
Græstørven, der i Fjor Efteraar blev lagt omvendt i de til-
plantede Huller paa begge Sider af Planten, har aabenbart haft
en god Virkning og hindret Opfrysningen. I Aar blev der
udpantet 500 islandske Skovplanter af Birk samt 100 norske
Skovfyr. Paa et Areal af c. 600 Kvadratalen, hvor der i et Par
Aar har været dyrket Kartofler, blev der i Aar i Striber udsaaet
1 Kg. Pinus aristata. Der var 1 Alens Afstand mellem Striberne
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og i Mellemrummene udsaaedes 1/2 Kg. Lupinus polyphyllos.
Frøet er som ovenfor nævnt modtaget som Gave fra Skovfrø-
kontoret, og Hr. Rafn har udtrykkelig ønsket, at det skulde
saas paa Friland og ikke i Planteskole. For at skærme Fyrrene
i de første Aar mod Frost og tillige give dem lidt Læ, saaedes
de perennerende Lupiner mellem Rækkerne; maaske de ogsaa
paa anden Maade kunne gavne de unge Planter. Pinus aristata
trives godt i Planteskolen og giver straks det første Aar for-
holdsvis store Planter. Frøet er paa Friland kommen godt op.
I Efteraaret er her i Mörkin gravet 2000 nye Huller, der skulle
tilplantes med islandsk Birk og Røn fra Planteskolen.

Overalt her inden for Indhegningen spores de udmærkede
Følger af den fuldstændige Fred. Masser af Planter myldre op
alle Steder, og Bunden er, hvor der ikke er for tætte Buske,
fuldstændig dækket med frodig Opvækst; mange af disse Frø-
planter have i 1904  skudt indtil 6-7 Tmr. Paa de store aabne
Myrarealer, som for et Par Aar siden afgrøftedes, ses ligeledes
nu en forbavsende frodig Opvækst imellem Græsset. Ogsaa
de gamle forbidte Buske inde i Krattet begynde nu at vokse,
de have lange, lige Skud paa 16-18 Tmr.  Der er en aldeles
paafaldendene Forskel paa  Skovens og Bundens hele Udse-
ende inden for og uden for Hegnet (Fig. 1 og 2).

Det er ikke alene Faarene, der gør Skade paa Skoven ved at
afbide Frøplanterne, men ogsaa Køerne bide især de unge Trær.
Jeg havde saaledes i Sommer her Lejlighed til at iagttage, hvor-
ledes Gaardens Kvægbesætning med Stort Velbehag afbed og
fortærede en Mængde temmelig tykke Kviste af  sidste
Aarsskud, foruden at de samtidig for Tidsfordriv knækkede
og afbed en Mængde Grene af lave Buske og Trær. Naar Kø-
erne om Foraaret slippes ud et Par timer om Dagen, søge de
straks til Skovs; der er lunt, og Græsset kommer tidligst frem
der. Ovenpaa det tørre Vinterfoder have de stor Lyst til Birke-
buskenes friske Knopper og Skud, især naar de, hvad der er
almindeligt, slippes saa tidligt ud, at der endnu intet frisk Græs
er kommen. Senere hen paa Sommeren, naar der er Græs i
Overflødighed, bryde de sig ikke om Birkekvistene. Vil man
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have Skov frem, er det derfor, særlig i Nærheden af Gaardene,
nødvendigt at hegne eller dog i det allermindste Foraar og
Efteraar at holde Skoven fri for Kreaturer, særlig de Dele der
bære Opvækst. Skaffer man Skoven Fred, er der efter alt at
dømme ingen som helst Grund til Tvivl om, at Træerne ved
fornuftig Behandling kunne udvikle sig til forholdsvis god Skov.

Skoven ved Hallormsstaður  har efter mit Skøn et samlet Areal
af c. 2000 Tdr. L. og strækker sig i en Længde af omtrent en Mil
langs Bredden af Lagarfljót i Retningen Nord til Syd, afbrudt

af Enge og Tun om Gaardene Ormstaðir og Hallormsstaður
samt af enkelte Myrstrækninger og afdrevne Arealer mellem
Skovstykkerne. Skovens Udstrækning i Øst  - Vest er 2000–
3000 Alen, saaledes at den optager det smalle Lavland mel-
lem Floden og Fjeldet og dettes lavere Skraaninger. Lagarfljót,
som her er c. 1/4 Mil bred, danner mod Vest tilstrækkeligt
Hegn, og mod Øst begrænses Skovene af et ret stejlt Fjeld
med ovenliggende øde Hedeflader. Det laa derfor nær at for-
mode, at man kunde nøjes med at hegne Skoven mod Nord
og Syd langs de to Kløfter Hafursá og Jökullækur, der her
danne Grænsen.  Da disse Kløfter tilmed flere Steder kunde

Fig. 1. Parti af Hallormsstaðaskógur, uden for Indhegningen.
C. E. Flensborg fot. 1905.
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gøres ufarbare, anslog jeg den samlede Hegnslengde, der
maatte opsættes, for at Skoven kunde være nogenlunde fre-
det, til c. 4 500 Alen. Indhegningen af Skoven paabegyntes
ved Nordgrænsen langs Hafursá, hvor der hegnedes en Stræk-
ning af c. 2000 Al. fra Floden op til Fjeldet.

Resten af Hegnet og Traadfletningen blev opstillet langs
Sydgrænsen fra Kerlingará  til „Selið“ og der fra til Floden,
idet dog Kløften langs Sellækur gjordes ufarbar flere steder
ved Stendiger. I Sommerens Løb har de imidlertid vist sig, at

det ikke er fuldt tilstrækkeligt, at Skoven saaledes er hegnet
mod Nord og Syd. Oppe fra Fjeldet kommer der stadig Faar
ned i Skoven; de høre hjemme dels i Dalen paa den modsatte
Side af Fjeldet, dels i selve Lagarfljotsdalen og have sammen
med Hallormsstaður faarene altid haft  deres Gang i Skoven.
Faarene gaa enten tværs over Fjeldet eller langs Gærdet op til
Heden og derfra ned i Skoven. Særlig de Faar, der have hørt
hjemme paa Hallormsstaður, ville stadigt søge tilbage til Sko-
ven fra Nabogaardene, hvortil de ere solgte, ja selv de, der ere
ført langt bort, komme stadigt igen. Naar der ikke længere
findes Faar, som have hørt til Hallormsstaður og de nærme-

Fig. 2. Parti af Hallormsstaðaskógur, Mörkin, indhegnet 1902.
I forgrunden Opvækst af Birk. C. E. Flensborg fot. 1905.
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ste Gaarde, vil dette Forhold blive bedre; men skal Skoven
fredes tilfredsstillende, maa der dog hegnes en Strækning langs
Fjeldet mod Øst.

I Efteraaret er der paa et aabent Areal langs Hovedvejen
igennem Nordskoven i den saakaldte „Gatnaskógur“ gravet
3000 Huller, der til Foraaret skulle udfylles med Skovplanter
fra Mörkin, lige som der flere Steder paa dertil egnede Area-
ler er gjort i Stand til Selvsaaning i Tilfælde af et godt Frøaar
i 1906. I Efteraaret er der dernæst indsamlet en Del Birkefrø
til Anvendelse dels i Planteskolen her, dels i Skoven og dels i
Plantagen og Planteskolen ved Rauðavatn

En af de tætte Skovparter her i Nordskoven er i Vinter ble-
ven udhugget af Skovfogeden. Hvad der falder af Kvas og
smaat Gavntræ kan let sælges. Inden jeg forlod Island i Som-
mer solgtes der allerede 100 „Heste“ Kvas til Hospitalet paa
Brekka til en Pris af c. 1 1/2–2 Kr. pr. Pund (en Hest). Der er
ingen Tvivl om, at man kan sælge til gode Priser alt, hvad der
kan hugges. En lille Artikel, der betales særlig godt, er Knæ
til Kløvsadler, for hvilke der undertiden er betalt op til 1 Kr.
pr. Stk., og der findes mange af den Slags Knæ i Hallorms-
staðaskógur. En anden efterspurgt Vare er Rafter til Tag i Fare-
stalde og Lader d. v. s. Stammer paa c. 3 Alens Længde og
mindst 1 1/2 Tmr. tykke; ved Udhugningerne vil der falde
mange af dem.

Al Slags Træmateriale der kostbart inde i Landet, fordi de
først i dyre Domme maa købes i Købstaden og derefter slæ-
bes ofte flere Dagsrejser til Bestemmelserstedet. Det er ind-
lysende, at en Skov paa saadanne Steder, selv om Skovens
Træer ere smaa og daarligt formede, alligevel er i Stand til at
give et forholdsvis godt Udbytte.

Skoven her har desuden en Fordel at ligge ved en Elv, der er
sejlbar paa en betydelig Strækning, og hvor der allerede nu er
sat Motorbaad i Gang dels af Hensyn til Varetransporten, del
af Hensyn til et nyligt anlagt Mejeri. Et Mejeri, selv om det
drives ved Vandkraft som her, bruger altid meget Brændsel,
og Forbruget kan Hallormsstaðaskógur levere.

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1905.
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Endnu skal jeg kun meddele, at det af et gammelt Doku-
ment fremgaar, at Skovene paa Lagarfljót nordvestlige Bred
allerede i 1587 have været borthuggede hvorfor de der liggende
Gaarde have erhvervet sig ret til Skovhugst paa Flodens an-
den Side, hvor Skoven har holdt sig lige til nu.

Skovene i Fnjóskadalur.

I 1905 er Háls Præstegaardsskov og Bondegaarden Vaglir
med tilhørende Skov, der støder umiddelbart sammen med
Hálsskógur, bleven købte af Skovsagen; Præstekaldet faar en
Godtgørelse af 80 Kr. aarlig for Afsavnet af Skoven; Vaglir
med tilhørende Skove m. v. er købt for 3000 Kr. Den saaledes
samlede  Skovstrækning er omtrent 500 Td. bevokset Areal
foruden en Gaard, der er fortrinlig egnet til Skovfogedbolig.
Fnjóská danner Skovens Vestgrænse, Oven for og øst for Sko-
ven findes Gaardens Tun og Græsgange, hvilke sidste  for stør-
ste Delen dækkes af lave Buske, Dværgbirk og Pil og derfor
anses for særdeles gode.

Vaglaskógur ligner meget Hálsskógur, der tidligere er ud-
førligt beskreven i min Beretning af 1900. Store Partier af
den ere særdeles frodige og indeholde mange ret velvoksede
Træer; men Bevoksningerne ere saa tætte, at de ere vanske-
lige at trænge igennem. Der trænges overalt til en stærk Ud-
hugning, og Udbyttet af den vil kunne afsættes.

I 1905 er der inden for den lille Indhegning udplantet 700
Skovplanter af Birk, og 1000 islandske Pilestiklinger. De i de
tidligere Aar her udplantede islandske Birk og Pil staa særde-
les udmærket, lige som den selvsaaede Opvækst af Birk er
meget frodig. Inden for den store Indhegning udplantedes  i
Aar 1000 islandske Pil samt 600 Skovplanter paa en stor aaben
Plads. De i 1904 her plantede Skovplanter staa godt, hvilket
ogsaa gælder om den Del i 1903 udplantede norske Alm. Røn.
I 1903 udhuggedes og opstammedes et Areal paa c. 2 Tdr. L.,
som dengang var meget tæt og havde en Gennemsnitshøjde
af c. 10–12 Fod med enkelte velformede Træer paa c. 20 Fod
eller mere. Det hele var i god Vækst. Udhugningen var stærk
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og har haft en udmærket Virkning. Væksten har i de forløbne
tre Somre været god. Gennemsnitshøjden er nu c. 18–20 Fod,
og der trænges igen stærkt til Udhugning.

I Efteraaret er der udhugget eller udrenset paa et nyt Areal
af c. 2. Td. Ld., og der er ophugget et nyt Vejspor.

Lige som ved Hallormsstaður er der ogsaa her inden for
Indhegningen Liv og Frodighed; der er Frøplanter i Mængde,
og de unge Buske skyde lange Skud. Vindrosler og andre
Smaafugle live op i de tætte Tykninger, medens man, uagtet
det er midt i Juni, af og til skimter Sneen paa Fjeldet bag
Skoven. Nogle faa hundrede Alen uden for Indhegningen og
lige paa den anden Side Elven ses de afblæste nøgne Grus-
arealer, hvor fordum Skoven bredte sig. Der er øde og goldt,
Blæsten jager den løse Muld omkring i Støvskyer, og der er
koldt og raat og intet Liv. Inde i Skoven er der stille og lunt,
næsten varm, Liv og Frodighed alle Vegne, der er godt at være
baade for Mennesker og Dyr. Forskellen er saa overvældende
og imponerende, at man skulle tro, enhver Islænder, der fik
Lejlighed til at iagttage det, maatte blive en ivrig Forkæmper
for Skovsagen. Faa Steder paa Island har man en saa stærk
Illustration til, hvilken Betydning Skoven har for alt levende,
og hvorledes de hævner sig haardt at ødelægge den for en
øjeblikkelig Fordels Skyld.

I den sydlige Del af Fnjóskadalur ved Gaarden Sörlastaðir
findes et stort Pilkrat, hvorfra Skovsagen i de senere Aar har
faaet alle de Pilestiklinger, der ere brugte rundt om i Planta-
gerne. Krattet er c. 10 Tdr. L. og her en gennemsnitlig Højde
af 5–6 F.; det er overvejende Salix phylicipholia og lanata, som
her danne et krat saa frodigt og tæt, at man har stort Besvær
med at komme igennem, særligt da Bunden er meget vaad og
blød; flere Steder vokser Krattet i det klare Vand. Om Vinte-
ren og Foraaret oversvømmes hele Krattet af Fnjóská, og naar
der indtræder Frost, dækkes de med et flere Alen højt Lag
Snee; oven paa dette færdes da Faarene og bide de unge Skud
af. Da Krattet er saa tæt, lider det selvfølgelig ogsaa i høj Grad
af Snetryk. Ved passende Udhugning kunde en Del af sids-
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nævnte Skade undgaas, og Krattet vilde da udvikle sig langt
bedre end nu, hvor de fleste Stammer er saa tynde, at de næppe
kunne bære sig selv, hvis de ikke gensidigt stivede hinan-
den af. Med Ejeren traf jeg Aftale om til Foraaret at levere
Skovsagen 14000 Stiklinger til vore forskellige Plantnin-
ger.

Paa Vejen mellem Sörlastaðir og Háls ligge Kratskovene
under Lundur og Þórðarstaðir, der ligeledes ere beskrevne
i min Beretning af 1900. De ere mange Steder meget
smukke med ret velvoksne Træer og Skov i Slugter og paa
lave Bakkeaase, men de trænge her som alle andre Steder
til kyndig Behandling for ikke at ødelægges  mere.

I Fnjóskadalur som i Lagarfljotsdalen og mange andre Ste-
der paa Island træffer man det ejendommelige Forhold, at
Skoven findes paa Dalens Østside, altsaa Vesthælderne, me-
dens Vestsiden (Østhælderne) er fuldstændig blottet for den
mindste Antydning af Trævækst. Dette er et Forhold, som
nok er værd at lægge Mærke til, fordi det tyder paa, at Sko-
ven har større Modstandskraft og er kraftigere paa Fjeld-
skraaninger med vestligt end paa Skraaninger med østligt Fald.

Plantagen ved Grund.

Planterne have i 1904 gjort nogen Fremgang, men Løvet
paa de indførte Planter var lige som ved Rauðavatn noget gul-
lig. De islandske Pile, særlig Salix phylicifolia, trives derimod
fortrinligt alle Steder. Cembrafyr, Lærk og Bjergfyr ere vel
lidt lyse i Naalene, men synes ellers at trives godt. Arsskuddene
ere upaaklagelige især paa Cembrafyr. Der er aldrig for disse
Træarters Vedkommende Tale om Nedfrysning eller anden
Frostskade; Knopperne er gode og Skuddene modnes hvert
Aar. Røn derimod byder mange Skuffelser, især Alm. Røn,
der den første Vinter efter Plantningen ofte fryser ned og
mister hele Sommerens Skud. Skandinavisk Røn er mere
haardfør. Naar Rønnene først have staaet nogle Aar, blive de
mere kraftigere og fryse ikke saa let ned. De, der ere frosne
helt ned og derefter skyde fra Roden, blive som regel de bed-
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ste og fryse næsten aldrig mere ned, deres Farve er ogsaa bedre
end de øvriges. Hist og her i Plantagen findes nogle Graa-
Asp og Bævreasp fra det første Aar, og de staa nu nok saa
godt som Rønnen. Ligeledes findes enkelte Hvidgran og
Balsamgran af ret kraftigt Udseende. Bjergfyrfrøplanterne i
de gravede Striber ere vedblivende gode og vokse godt. De
burde egentlig i Aar have været plantede ud, men da jeg ikke
selv kan være til Stede ved Foraarsarbejderne i denne Plan-
tage, og ikke vil overlade dette Arbejde til uøvede Folk, maa
de blive staaende ind til videre. Det er Vanskeligheden ved
denne Plantage, at Skovsagen ikke paa  Nordlandet  har no-
gen Skovfoged til at forestaa Arbejderne her, men maa over-
lade det til Ejeren af Grund og hans Folk, der  vel udføre Ar-
bejdet med Omhu og Interesse, men dog mangle den fornødne
Sagkundskab, naar det gælder at prøve noget ikke tidligere
forsøgt Arbejde. Af indførte Planter blev her i Aar udplantet
1000 Alm. Røn, hvoraf de 1000 vare til Efterbedring. Ved en
Fejltagelse fra Planteskolens Side fik vi i Aar 1/0 Røn i Stedet
for 1/1. Jeg har ikke Tillid til de smaa Planter her i Plantagen,
hvor der er saa stærk en Græsvækst og megen Nattefrost og
om Foraaret Fare for Opfrysning. Planterne saa imidlertid
ret godt ud i Sommer, og hvis det lykkes at bevare dem i Vin-
teren over ved Dækning med Lyng i Hullerne, er Skaden ikke
stor. Imellem de gamle Hullerækker er der lige som i Fjor sat
3000 islandske Pilestiklinger.

I Sommer var det nødvendigt i en Del af Plantagen at skære
Kanten af Hullerne, da den stærke Græsvækst truede med
aldeles at overvokse Planterne. Det er et temmeligt besvær-
ligt og derfor dyrt Arbejde her, da Græstørven er tyk og seig.
Afslaa Græsset mellem Hullerne kan næsten ikke lade sig gøre,
da Bunden er stærkt tuet og ujævn. I Efteraaret er der gravet
2000 nye Huller til Fyr og Lærk, som synes at trives godt her,
samt 3000 Huller til Pil. Plantagen vil derefter til Sommer
blive færdig tilplantet. Ejeren af Grund er villig til igen at
afstaa nogle Tdr. L. i nordlig Retning til Udvidelse af Plant-
ningen.
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Slutning.

Til Slut maa det være mig tilladt at fremkomme med nogle
Bemærkninger vedrørende Skovsagen som Helhed. Jeg ud-
talte i min Beretning for 1904, at jeg paa næsten alle Punkter,
Skovsagen vedrørende, dette Aar havde mærket Fremgang.
De Forhaabninger, jeg knyttede dertil, nemlig at Skovsagen
nu var naaet ud over Begyndelsesvanskelighederne og ikke
længere stod famlende over for de forskellige Opgaver, men
kunde arbejde efter en mere fast Plan paa Grundlag af de ind-
vundne Erfaringer med Hensyn til Valg af Træarter og
Fremgangsmaader, ere blevne bekræftede. Ved Forsøgene i
Planteskoler og Plantager er det formentlig konstateret at
Røn, Lærk og Bjergfyr kunne trives paa Island foruden de
allerede hjemhørende Træarter Birk og Pil. Der er overalt en
jævn og glædelig Fremgang baade i Planteskolerne og i Plan-
tingerne. I Befolkningen er Interessen for Skovsagen stigende,
hvilket giver sig Udslag til Oprettelse af lokale Skovselskaber
med det Formaal at frede de tiloversblevne Skovrester og om
muligt forbedre dem og udvide dem. Mange have henvendt
sig til mig for at faa Planter til at sætte omkring deres Gaarde
og i Haverne, og enkelte ere endog paa egen Haand begyndt
at anlægge smaa Plantninger. Jeg har hidtil været noget var-
som med at udlevere Planter til saadanne Smaaplantninger,
fordi Skovsagen hovedsagelig hidtil har været henvist til at
arbejde med indførte Planter.  Jeg har ment det rigtigst først
da at opfodre Folk til selv at plante, naar vi fra vore islandske
Planteskoler kunde byde dem et godt Material og samtidig
kunde give dem Anvisning paa sikre Fremgangsmaader. Plan-
teskolerne ere nu saa vidt i Orden, at der i Aar er udpriklet
Planter af islandsk Avl, og Skovsagen ser sig allerede nu i Stand
til at kunne levere islandsk Pil og Birk tjenlige til Udplant-
ning; fra de Skove, der ere overladte Skovsagen, kunne vi le-
vere betydelige Mængder Birkefrø til Udsæd.

Tidspunktet er nu kommen for Private til at tage fat. Land-
bruget er overalt i stærk Fremgang; man freder og indhegner
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Hjemmemarkerne; Landskassen støtter denne Stræben ved
at yde Tilskud til Hegn; og med Indfredningen forsvinder el-
ler dog formindskes den største Hindring for Træplantning
om Gaardene. Enhver kan overkomme at plante lidt Birk og
Pil paa den indfredede Mark. En Begyndelse er gjort af
Skógræktarfélagið í Reykjavík, hvis Plantage i Rauðavatn er
omtalt, samt af det „Nordlandske Opdyrkningsselskab“, der
ogsaa paa sine Forsøgsstationer arbejder  med Træplantning.
Endelig bør nævnes, at Grosserer Th. Tulinius paa Eskifjörður
under Skovsagens Ledelse har paabegyndt  en Plantning, idet
han i Efteraaret har ladet c. 1 Td. L. indhegne, og der er under
Ledelse af Skovfogeden paa Hallormsstaður bleven gravet
2000 Alen kulgravede Striber, som til Foraaret skulle tilplan-
tes med islandsk Pil, Birk og Røn fra Planteskolen ved
Hallormsstaður.

For at de af Alþingi bevilgede Penge og de indkøbte Skov-
ejendomme kunne administreres paa forsvarlig Maade, men
end mere for at Skovsagen i det hele skal kunne faa Frem-
gang, er det nødvendigt, at der paa Island findes i det mind-
ste een uddannet Forstmand, og at han til sin Hjælp har Skov-
fogeder rundt i Landet. Det maa derfor meget beklages, at
Alþingi i Aar ikke vedtog det af Skovsagens Bestyrelse stil-
lede Forslag om fra 1906 at knytte en Forstkandidat fast til
Ledelsen af Skovsagen paa Island og ligeledes at ansætte en
Skovfoged i Hallormsstaður. Haabet om at faa Skovsagens Le-
delse ind under saadanne Former, at den overhovedet kan gøre
Fremgang, er derved foreløbig udsat paa ubestemt Tid, thi
det er dog højst uheldigt, at den ledende Forstmand kun kan
opholde sig paa Island nogle faa Maaneder af Aaret.

Om mit personlige Forhold til Skovsagen maa jeg endnu
tilføje følgende: Det skyldes udelukkende Velvillie fra Det dan-
ske Hedeselskab, hvorunder jeg er ansat som Forstassistent,
at jeg i de forløbne Aar har kunnet opholde mig om Somme-
ren paa Island og der arbejde for Skovsagen. Det er selvfølge-
lig, at dette Forhold i Længden er utilfredsstillende for alle
Parter, og jeg har derfor, efter at Hedeselskabet har meddelt
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mig, at denne Orlov om Sommeren sikkert  ikke kan ved-
blive, og da Alþingi ikke har villet oprette nogen fast Stilling
paa Island, desværre set mig nødsaget til at meddele til Skovs-
agens Bestyrelse, at jeg saaledes er tvungen til at ophøre med
at arbejde i Skovsagens Tjeneste paa Island. Da Skovsagens
Bestyrelse har ønsket det, vil jeg dog gerne, med Hede-
selskabets Tilladelse, endnu i 1906 rejse til Island for at sætte
en Afløser ind i Forholdene

Igennem de 6 Aar jeg har haft Ledelsen af Skovsagens Ar-
bejde paa Island, har jeg faaet dyb Interesse for Sagen og for
Landet, og det er derfor med megen Sorg og Skuffelse, tør jeg
sige, at jeg nu, tvungen af Forholdene, maa trække mig til-
bage fra den betydningsfulde Opgave: at bidrage til at gen-
skabe Skov paa Island.

Jeg beder derfor kun endnu sluttelig baade de mange Is-
lændere, der have vist saa stor Interesse for Sagen og paa
mange Maader støttet denne og vist mig Gæstfrihed og
Velvillie, samt Skovsagens Bestyrelse modtage min bedste Tak
for de forløbne Aar og de gode Samarbejde.

__________

Efterskrift. Idet jeg paa Kaptajn Ryders og egne Vegne
takker Hr. Flensborg for det trofaste og omhyggelige Arbejde,
som han har udført for os, maa jeg beklage, at Samfunds-
styrelsen paa Island, ved sin Stilling til Skovsagen, har tvun-
get denne til at give Afkald paa de 6 Aars Erfaring, som nu
var indsamlet. Da jeg i 1903 var paa Island, oplyste jeg baade
mundtligt og skriftligt rette vedkommende om, at enten
maatte man lade Skovsagen ligge, eller ogsaa maatte der an-
sættes en fuldt uddannet Forstmand som Leder af den paa
Island.

Foreløbig er denne, for Skovsagens hele Fremtid uomgæn-
gelig nødvendige Forudsætning ikke tilvejebragt; men vi have
endnu ikke opgivet Haabet om, at det maa lykkes i 1907.

C. V. Prytz.

__________

Efterskrift..


