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Islands Skovsag  1906

Af
C. E. Flensborg.

Indledning.
Ved Altingssamlingen i 1905 blev der til Islands Skovsag

bevilget i alt 13.000 Kr. for Finansperioden 1906 og 1907.
Endvidere bevilgedes lige som tidligere 1.800 Kr. til Uddan-
nelse af Skovfogedelever.

Det i Aar stedfindende Personskifte i Ledelsen medførte
selvfølgelig forøgede Udgifter for Skovsagen; derfor var det
nødvendigt at indskrænke de egentlige Arbejder saa meget
som muligt. De store Hegnsarbejder i 1905 havde desuden
paaført Skovsagen et forholdsvis betydeligt Underskud, der
ligeledes skulde dækkes af Bevillingen for 1906; derfor kunde
der i Aar kun disponeres over c. 5.000 Kr. til Arbejder og
Rejser paa Island. Arbejderne i 1906 have derfor hovedsage-
lig kun været Supplering af Hegnet om Hallormsstaðaskógur,
Planteskolearbejder, Udvidelse og Vedligeholdelse af de æl-
dre Plantninger samt Skovforbedringsarbejder i Hallorms-
staður og Hálsskógur.

Forstkandidat Kofoed-Hansen og jeg afrejste fra Kjøben-
havn den 1ste Maj 1906 til Reykjavík; efter at have set til Plan-
teskolen og Plantningen ved Rauðavatn samt til Plantagen
ved Þingvellir fortsatte vi den 24de Maj Rejsen til Østlandet
(Hallormstaður), hvor vi opholdt os til den 16de Juni. Fra
Hallormsstaður rejste vi til Eskifjörður, hvor vi saa den af Gros-
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serer Tulinius under Skovsagens Ledelse anlagte lille Plant-
ning, og derfra til Akureyri. Fra Akureyri tilsaa vi Plantagen
ved Grund i Eyjafjörður og de Skovsagen tilhørende Skov-
ejendomme Háls og Vaglir samt nogle private Skove i
Fnjóskadalur. I Midten af Juli afrejste Kofoed-Hansen fra
Akureyri over Land til Reykjavík, hvorimod jeg tog til Færø-
erne for at tilse de der af Hedeselskabet iværksatte Plantnings-
forsøg.

Aaret 1905 var som meddelt i min sidste Beretning temme-
lig køligt paa Island og ikke særlig gunstigt for Træplantningen.
Foraaret kom tidligt, men afløstes baade paa Syd- og Østlandet
i Maj Maaned af en Eftervinter med Frost og Sne.  Selve Som-
meren 1905 var de fleste Steder paa Landet kold og kort som
Følge af, at Havisen flere Gange i Sommerens Løb nærmede
sig Landet langs Nord- og Vestkysten.  Vinteren 1905–06 var
nogenlunde normal; men Foraaret 1906 overordentlig daarligt
for al Plantevækst paa Island. Da vi kom til Landet den 8de
Maj, var det højt klart Vejr om Dagen, men med en skarp
kold Nordenvind og flere Graders Frost hver Nat, en Følge af
Isens Nærværelse ved Nord- og Vestlandet. Frosten var de
allerfleste Steder endnu ikke af Jorden, og Sneen laa mange
Steder langt ned i Dalene, hvor intet Grønsvær saas før i Be-
gyndelsen af Juni.  Den egentlige Sommer i 1906 kom sent og
var meget kold, især paa Nordlandet, med Snebyger og Blæst.
Den sidste Del af Sommeren skal dog efter de modtagne
Meddelelser have været nogenlunde god.

Det er en Selvfølge, at man i et saadant Aar ikke kan vente
nogen særlig Fremgang i Plantningerne, men maa være glad
ved selv en meget lille Tilvækst.  Plantningerne paa Sydlandet
havde lidt noget ved den stærke Nattefrost om Foraaret;  men
paa Øst- og Nordlandet, hvor Foraaret altid kommer noget
senere, har Nattefrosten ingen Skade gjort, da der intet Liv
rørte sig i Planterne før langt ind i Juni Maaned. I Plantesko-
lerne med deres gødede og vel behandlede Jord sporedes saa
godt som ingen Virkninger af det kolde, barske Foraar; alt
stod der tilfredsstillende.

Indledning.
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Þingvellir Plantage.

Saa vidt det kunde ses ved Eftersynet i Maj Maaned, stod
alt vel til i denne Plantage.  Trods den kølige Sommer 1905
ere mange af Planterne voksede ret godt; især gælder dette
Bjergfyrrene.  Alle de ældre Bjergfyr stode fortrinligt med Skud
paa 10–15 cm., der alle havde kraftige velmodnede Ende-
knopper; Farven er frisk mørkegrøn, og de fleste af Planterne
ses nu oven over Hullerne og Græsset.

Bjergfyr maa, saaledes som det nu ser ud, absolut her ved
Þingvellir foretrækkes for Røn, der vokser meget lidt paa
Grund af de hyppige Nedfrysninger af Endeskuddene.  Bjerg-
fyr lider derimod aldrig her af Frostskade, kun ere de smaa
Bjergfyrplanter den første Vinter efter Udplantningen meget
tilbøjelige til Opfrysning; men naar de kun saaledes som i Aar
i Tide blive sat ned igen, tage de ingen videre Skade.  Det
maa dog paa Grund af disse Opfrysninger anbefales at bruge
4aarige Planter, da selv Sandet, der altid straks efter Plant-
ningen sættes i Hullerne, ikke er i Stand til at hindre 2aarige
Planter i at fryse op. Cembrafyrrene se ogsaa vedblivende godt
ud; de vokse betydelig langsommere end Bjergfyrrene, men
have næsten alle her en kraftig grøn Farve. Polargranerne vokse
stadigt meget smaat, men faa efterhaanden en meget kraftig
Farve.

Det gælder i det hele for Naaletræernes Vedkommende, at
de ingenlunde kunne siges at     staa tilbage for Planter af lig-
nende Alder paa de jydske Heder; tværtimod synes de, naar
første Aars Vanskeligheder med Opfrysning o. lgn. ere over-
vundne, at vokse stærkere her paa Island. Sommerens Middel-
varme paa Island er vel betydeligt lavere end i Jylland, men
den islandske Jordbund er til Gengæld overordentlig frugt-
bar,  lige som den islandske Sommer byder Planterne en for-
holdsvis lang Væksttid paa Grund af de lange lyse Dage, hvor
Solen er paa Himlen næsten hele Døgnet i Maanederne Juni
og Juli.

De almindelige Røn staa gennemgaaende ret godt, men
mange af Aarsskuddene fra 1905 ere frosne helt eller halvt

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1906.
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ned.  Skandinavisk Røn staar alle Steder godt med friske og
kraftige Knopper, og kun enkelte Skud ere frosne.  Derimod
er en Del bidt af Faarene, der synes at foretrække denne Plante
fremfor Almindelig Røn. Grunden til, at Skandinavisk Røn
synes at egne sig bedre for Sydlandet end Alm. Røn, er den, at
den springer betydeligt senere ud, vokser langsommere og
ophører med Væksten tidligere end Alm. Røn, der ofte, naar
Vejret er godt, fortsætter sin Vækst langt hen paa Eftersom-
meren, hvilket har til Følge at Skuddene ikke ere tilstrække-
ligt modne, naar Frosten indtræffer. Hovedsagelig er det dog
det ustadige Foraar paa Sydlandet, der er Skyld i de mange
Nedfrysninger hos Rønnene, idet meget ofte mildt Vejr tid-
ligt paa Aaret lokker Livet frem i Planterne, hvorefter ind-
trædende Kulde og den hyppigt stærke Nattefrost i Maj
Maaned selvfølgelig anretter betydelig Skade. Det er derfor
af stor Betydning at bruge Træarter med sen Udspringstid og
hurtig Afslutning af deres aarlige Vækst, saaledes at Skud-
dene faa Tid til at modnes inden Frostens Komme.  En Del af
de i Fjor udplantede norske Birk fra Planteskolen i Syssend-
alen 630 m. over Havet staa ret godt, men nogle ere dog
udgaaede.

De islandske Pile fra 1904 staa alle godt; men af Plantnin-
gen fra 1905 ere mange udgaaede, fordi der til Stiklinger var
brugt det sidste Aarskud i Stedet for Skud paa 2-3 Aar.  De
islandske Piles Aarsskud ere nemlig meget tynde, og oftest
bliver kun en Del af Skuddet modnet, hvorfor det meget al-
mindelig ses, at Halvdelen eller mere visner ned hen paa
Foraaret.  Denne beklagelige Fejltagelse fra Leverandørens
Side er imidlertid nu rettet, efter at jeg i Sommer har aflagt
ham et Besøg og paany undervist ham i Skæring af Stiklin-
gerne.

Som omtalt i min Beretning for 1905 begynder den stærke
Græsvækt, der altid paa Island hurtigt indfinder sig paa ind-
fredede Arealer, stærkt at genere de unge Planter. Det vil
derfor formentlig snart blive nødvendigt at gøre noget heri-
mod, da det mange Steder c. 1/3 m. høje, svære Græs tager

Þingvellir Plantage.
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Lys og Luft fra Planterne, lige som den tætte, sejge Grønsvær
ogsaa i høj Grad hæmmer Planternes Vækst.  Paa de enkelte
større eller mindre Pletter, hvor Grønsværen af en eller an-
den Grund er forsvunden, ere Planterne altid større og kraf-
tigere, end hvor de berøres af Græsset.

I 1906 er der i denne Plantage udplantet 1100 2/2 Bjergfyr,
900 Skandinavisk Røn, 100 islandske Birk fra Hallormsstaður,
1000 islandsk Pil samt 100 Graa-Asp; og i Løbet af Efteraaret
vil der blive gravet c. 2000 nye Huller til islandsk Birk og
Bjergfyr samt endnu c. 2000 Huller til Pil imellem de gamle
Rækker.  Det nu indhegnede Stykke vil da i 1907 være fuldt
tilplantet; men det vil selvfølgelig endnu i de første Aar kræve
en Del Efterplantning, som jeg vil foreslaa udført alene med
Bjergfyr.

Planteskolen ved Rauðavatn.

Planteskolen er i 1906 bleven udvidet med c. 200 m.2 og
omfatter nu i alt c. 3370 m.2. Skønt Skovsagen endnu paa dette
Sted har c. 2400 m.2 til Raadighed, vil det formentlig ikke
være heldigt, at Planteskolen udvides yderligere her, da Re-
sten af Arealet har en lidt for stærk Heldning til at være godt
skikket til Planteskole.  Derimod har Aktieselskabet, der ejer
Rauðavatn Plantage, tilladt Skovsagen at bruge et lignende
Areal et andet Sted i Plantagen til Udprikling, efterhaanden
som der bliver Trang til mere Plads.  Der er allerede til dette
Brug hollandskgravet et Areal paa nogle Hundrede Kvadrat-
meter i Plantagen, hvori tænkes udpriklet Bjergfyr; dette Areal
ligger fortrinligt i Læ, er fuldstændig jævnt og fladt og meget
dybtmuldet. Den egentlige Planteskole vil da formentlig
efterhaanden kun blive brugt til Saaning samt til Udprikling
af Træarter, med hvilke der endnu gøres Forsøg og som der-
for maa underkastes særlig omhyggelig Behandling og Tilsyn.

Den i 1905 udførte Afvanding af Dele af Planteskolen med
aabne Grøfter samt for Vinteren med  midlertidige Grøfter
og Afløbsrender for at hindre Vandskyl under Tøbrud har vist
sig meget formaalstjenlig. Jorden var i Foraaret tidligere op-

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1906.
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tøet og ikke saa opblødt som de foregaaende Aar, saaledes at
vi uden Vanskeligheder kunde begynde Arbejdet i Plantesko-
len straks efter vor Ankomst den 9de Maj.  Kantbræderne
langs Saabedene have ogsaa gjort god Virkning lige som det
paakørte Sand.  Opfrysninger finde vedblivende Sted i Plan-
teskolen, men ikke i saa høj Grad som tidligere. Jo mere bear-
bejdet Jorden efterhaanden bliver, desto bedre vil Opfrysning
modvirkes.

Saavel Frøbede som Priklebede have i Vinter været dæk-
kede med Mos og Lyng, og Tilstanden var ved Afdækningen i
Foraaret 1906 ret tilfredsstillende.  Frøplanterne fra 1903 og
1904 stode alle godt og have ikke lidt noget videre af
Opfrysninger.  Lærk, sibirisk Ædelgran og Bjergfyr stode godt,
og især Lærkene ere voksede stærkt sidste Sommer.  Pinus
aristata og Murryana se ogsaa ret kraftige ud.  Frøplanterne
fra 1905  ere alle særdeles gode, især norsk Buskfyr og Skov-
fyr af Frø fra Bergens Skogselskab. Birkefrøet var altsammen
kommen godt op og Rønnefrøet begyndte at spire.

Radsaaningen, der første Gang blev brugt i 1905, har vist
sig meget nyttig.  Frøplanterne have taget meget lidt Skade af
Opfrysninger, fordi man har kunnet dække Mellemrummene
mellem Rækkerne med Lyng. Ved denne Saamaade kan man
tillige undgaa at dække selve Planterne, hvad der ofte kan
gøre Skade, naar Dækmaterialet er for tæt og lægges for tykt.
Derimod er det nødvendigt at have Skyggerammer over Be-
dene, naar man kun dækker Mellemrummene mellem Plante-
rækkerne.

De i 1903 og 1904 udpriklede  1/1 Røn staa alle godt særlig
de skandinaviske.  De i 1904 i den øverste Del af Plantesko-
len udplantede 1/1 skandinavisk Røn og Løn staa særdeles
udmærket og ere voksede godt. Mange af Rønnene havde
Aarsskud paa c.  1/2 m.  Af Prikleplanterne fra 1905 staa de
1500 2/0 Lærk af islandsk Avl godt, men der er stor Forskel i
Udseendet paa dem, der have staaet under Rammer, og de
øvrige.  Disse sidste ere vel lige saa store som de første, men
Naalene ere tynde og blege eller snarere lidt rødbrune, me-

Planteskolen ved Rauðavatn.
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dens de Planter, der have staaet under Rammer, ere mere fyl-
dige, med kraftige, grønne Naale.  Den sibiriske Lærk synes
vedblivende at vokse bedre end den europæiske. De 50000
2/0 islandske Bjergfyr have derimod trods Dækning med Sand
og Lyng lidt meget af Opfrysning. Jeg vil dog antage at c.
Halvdelen vil komme sig. Hvor der er priklet under Rammer,
har der ingen Opfrysninger været, og Fyrrene saa ogsaa der
langt kraftigere ud end i de øvrige Priklebede.

Det gælder som almindelig Regel, at alt det, der har været
dækket med Rammer, staar langt bedre end det øvrige.  Far-
ven er friskere og Væksten stærkere.  Jeg skal ikke her komme
nærmere ind paa dette Forhold, som er udførligere omtalt i
min Beretning fra 1905, men kun paany fremhæve, at det for-
mentlig bør gøres til Genstand for nøje Undersøgelse, da man
næsten overalt i de unge Plantninger paa Island kan iagttage
den gullige Farve paa Løvet.  Denne Farve giver Planterne et
sygeligt Udseende, og det er tydeligt at se, at saadanne Plan-
ter ikke vokse saa godt som de, der have friskgrønt Løv.  Som
tidligere udtalt tror jeg, at den gule Farve skyldes den stadige
Blæst og i Plantagerne tillige den stærke Græsvækst.

Af de ligeledes i 1905 udpriklede Planter fra Bergens
Skogselskab staa Rødgranerne gennemgaaende ret lovende,
hvorimod Tyrolgranerne ere meget tarvelige. De 100
Cembrafyr staa derimod godt, og det samme gælder de 2000
som 1/0 udpriklede Birk fra Planteskolen i Syssendalen.  Disse
sidste bleve ogsaa straks dækkede med Skyggerammer og
særlig omhyggeligt passede med Vanding, Dækning og Af-
dækning.  Af den danske Avl blev der i 1905 kun udpriklet c.
3000 1/0 skandinavisk Røn, der trives godt.

I 1906 udsaaedes følgende Frømængder: 1 kg. Abies
Nordmanniana,  1 kg. A. sibirica,  1 kg. Larix europæa, 1 kg. Picea
excelsa, finsk, 1  kg. Pinus montana uncinata, 1/2 kg. P. silvestris,
vestnorsk, 100 Gram P. Banksiana, 10 kg. P. Cembra sibirica
(dansk), 3 kg. Sorbus scandica (dansk), 1 kg. S. aria,  2 kg. S.
aucuparia (dansk), 2 1/2 kg. Betula odorata (norsk),  1/4 kg. Alnus
incana. Skovsagen har modtaget dette  Frø som Gave fra Skov-

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1906.
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frøkontoret i Kjøbenhavn, Hr. Johannes Rafn, der allerede
flere Gange tidligere har vist Islands Skovsag sin Interesse
ved gratis at overlade den Træfrø til Forsøg.

Foruden disse fremmede Frøsorter udsaaedes  1 1/2 kg. is-
landsk Birkefrø indhøstet i Hallormsstaðaskógur i Efteraaret
1905.  Frøet saa frisk og godt ud og udviste ved Prøve en
Spiringsprocent af c. 50 i Løbet af 6 Dage. Endvidere
udprikledes følgende Planter af dansk Avl: 2000 1/0 Alm. Røn,
2000 1/0 Skandinavisk Røn,  1000 1/0 Akselbærrøn, 200 2/0
Løn.  Af islandsk Avl udprikledes en Del Bjergfyr og Lærk,
hvor mange ved jeg ikke, da jeg maatte forlade Sydlandet, in-
den Arbejdet i Planteskolen var afsluttet.  Som Lætræer langs
Planteskolens Yderkanter udplantedes:  100 islandske Birke-
planter fra Hallormsstaðaskógur, 400 islandske Pilestiklinger
og 100 Populus canescens (dansk).  Planteskolen afleverede jeg
til Forstkandidat Kofoed-Hansen den 24de Maj.

Plantagen ved Rauðavatn.

Tilstanden i denne Plantage var i 1906 tilsyneladende til-
fredsstillende.  Paa Grund af det kolde Foraar kunde man dog
endnu ikke omkring den 20de Maj danne sig nogen klar Me-
ning om, hvorledes Planterne havde taalt Vinteren og det
ualmindelig kolde og barske Foraar. Gennemgaaende stode
alle Rønnene tilsyneladende godt. Der har ingen Opfrysninger
været, men en Del af de største Alm. Røn vare dog frosne lidt
ned, idet Endeknoppen var dræbt.  De Skandinaviske Røn
syntes derimod alle at være ubeskadigede.  De smaa Almin-
delig Røn fra 1903, der vare plantede som 1/0 Planter, stode
bedst og vare voksede ikke lidt sidste Sommer.  De havde saa
godt som alle Endeknoppen i god Behold. De islandske Pile-
stiklinger fra 1904 vokse udmærket godt; derimod er en Del
af Stiklingerne fra 1905 døde af samme Grund som omtalt
under Plantagen ved Þingvellir.

I 1903 udplantedes paa en Skraaning her i Plantagen 200
Rødgran og 200 Bjergfyr. Granerne se ikke videre lovende ud
endnu, men Fyrrene have skudt godt i 1905 og have en god

Plantagen ved Rauðavatn.
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Farve. De i 1905 udplantede 500 norske Skovfyr se ret lo-
vende ud. Ingen af dem er frossen op, da Plantehullerne i Vin-
ter have været dækkede med Græstørv paa sædvanlig Maade.
Derimod se de ligeledes i 1905 udplantede 500 norske Gran
lidt spinkle og blege ud.  I alt er der ved Udgangen af 1905 i
denne Plantage udplantet c. 30000 Frøplanter foruden 6000
Pilestiklinger, hvorhos der nu i Foraaret 1906 endvidere blev
udplantet 1000 2/2 Bjergfyr, 500 2/2 Lærk, 3000 2/0 Alm. Røn,
2000 2/0 Skandinavisk Røn, 500 2/2 Hvidgran og 200 Graa-
Asp alle af dansk Avl.

Af de i 1906 udplantede Planter bleve de 5000 plantede i
gravede 37 cm. brede Render med en Afstand af 1 1/4 m. fra
Midte til Midte og 63 cm. mellem Planterne i Rækkerne.
Resten af Planterne plantedes i gravede 37 x 37 cm. Huller.
Efter Plantningen blev der lagt omvendte Græstørv paa hver
Side af Planterne for at hindre Opfrysning. Imellem de gamle
Rønnerækker udplantedes ligeledes i 1906 3000 islandske
Pilestiklinger fra Sörlastaðir i Fnjóskadalur paa Nordlandet.

Endvidere udplantedes 500 Birkeplanter fra Hallorms-
staðaskógur.  De saa ved Udplantningen friske og gode ud.
Dette er det første Forsøg, der er bleven gjort med i nogen-
lunde stor Stil at transportere islandske Skovplanter til
Rauðavatn.  Af Hensyn til, at Frosten om Foraaret hindrer
den rettidige Optagning, maa denne ske om Efteraaret, hvor-
efter Planterne maa slaas ned i Planteskolen, til de kunne sen-
des om Foraaret. De maa indpakkes og først transporteres
paa Hesteryg c. 1 1/2 Dagsrejse ned til Kysten, hvorfra de da
pr. Skib sendes til Reykjavík for derfra at transporteres vi-
dere til Plantagen.  I Regelen er en saadan Forsending c. 8
Dage undervejs, inden den naar frem til Bestemmelsesstedet.

Selv om ogsaa Bjergfyr og Røn synes at ville trives paa Is-
land, er der dog formentlig ingen Tvivl om, at Birk vil blive
Hovedtræet i Fremtidsskovene, da det er det paa Øen hjem-
mehørende Træ og i Virkeligheden er bedre end baade Bjerg-
fyr og Røn, hvilken sidste ikke er meget brugbar som Gavn-
eller Brændetræ.  Jeg tror derfor, at man saa vidt muligt alle

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1906.
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Steder, hvor det kan lade sig gøre d. v. s., hvor man kan skaffe
Planterne uden uforholdsmæssige Omkostninger, bør holde
sig til Birk alene og kun, i det mindste foreløbig, forsøgsvis
bruge udenlandske Træarter som Bjergfyr, Lærk og maaske
Skovfyr.  Røn forekommer det mig, at man efter de gjorte
Erfaringer helst bør plante saa lidt som muligt.

Foruden disse Birkeplanter blev der her til Plantagen i 1906
sendt 2 1/2 kg. islandsk Birkefrø fra Hallormsstaðaskógur.
Frøet var lige som de 1 1/2 kg., der saaedes i Planteskolen,
høstet i Skoven af Skovfogeden og var særdeles godt Frø. Det
blev, efter at være blandet med vaadt Sand, udsaaet paa Fri-
land paa ubearbejdet Jord og derefter nedrevet med en Jern-
rive.  Det er nemlig almindeligt i de indfredede Skovarealer,
at Frøplanterne i stor Mængde vokse op paa let græsklædt
Bund, medens man næsten aldrig ser nogen paa helt bar Bund.
Hvis det paa denne Maade lykkes at kultivere Birken ved
Saaning paa Friland, hvad der er god Grund til at tro, da Birk
paa Island ret ofte indfinder sig af sig selv paa Arealer i Nær-
heden af Kratskove, er det dermed formentlig givet, at Sko-
ven i stor Stil paany kan genrejses i de skovblottede Egne.
Ved Saaning kan man med de samme Midler og mindre Ar-
bejde overkomme at kultivere langt større Arealer end ved
Plantning.

Fra Skovfrøkontoret i Kjøbenhavn fik Plantagen i 1906 for-
æret 25 kg. Frø af Pinus Cembra sibirica til forsøgsvis Udsaaning
paa Friland.  Frøet blev lige som Birkefrøet saaet i ubearbej-
det Jord, men i c. 2 1/2 cm. brede Render, trukne efter Snor
mellem de gamle Rønnerækker. Det blev dækket med sand-
blandet Muld og saaet saa tæt, at de enkelte Frø rørte ved
hinanden som Perler paa en Snor.  Saaningen udførtes i ube-
arbejdet Jord, fordi Faren for Opfrysning der er mindre end i
bearbejdet.

Planteskolen ved Hallormsstaður.

I Planteskolen ved Hallormsstaður stod alt nogenlunde vel
til. Mange Opfrysninger er der ikke i denne Planteskole, og

Plantagen ved Rauðavatn.
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Planterne ere gennemgaaende kraftigere end ved Rauðavatn.
Det i 1905 udsaaede Skovfrø spirede godt trods den sene
Saaning; men paa Grund af den usædvanlig kølige Sommer
modnedes ikke alle Planterne, hvorfor mange døde om Vin-
teren. Især er det gaaet ud over Larix leptolepis, der næsten
alle ere døde. Bjergfyr og Løn have ogsaa lidt meget.  De øv-
rige Naaletræer især Pinus montana (pyrenæisk), P. aristata, Picea
excelsa borealis og Larix europæa ere derimod næsten alle gode,
lige som Rønnefrøet især S. scandica og Aria nu i Foraaret
(1906) spirede aldeles fortrinligt.  Birkefrøet fra Norge er
kommen godt op og har givet mange Planter; det islandske
Frø spirede derimod ikke. Ulex europæus, Cratægus sanguinea og
Viburnum lantana vare endnu ikke spirede, men maaske dette
vil ske hen paa Sommeren i hvert Tilfælde for Tjörnens Ved-
kommende. Frøplanterne fra 1904 staa udmærket godt, især
Rødgran, Skovfyr, sibirisk Ædelgran, Pinus aristata og P.
Banksiana; men Bedene have ogsaa hele Tiden været dækkede
med Rammer.  Planterne ere store, kraftige og have en god
Farve.  Hvor Rammerne forsøgsvis have været fjernede, ere
Planterne dog ogsaa her betydeligt mindre og mangle den fri-
ske Farve. Røn udsaaet 1904 har givet en Del Planter, der staa
godt og kunne udprikles i 1907; det er udelukkende Alm. Røn.

Frøplanterne fra 1903 bleve i Aar næsten alle tagne op og
udpriklede.  En Del af Bjergfyrrene (c. 16000), Hvidgranerne
(c. 2000) og Polargranerne (c. 2000) bleve dog allerede tagne
op og udpriklede i 1905, og af Lærkene blev i Aar c. 400 af de
største plantede ud i Skoven. Birk og Røn kunne derimod
ikke udprikles før i 1907. De i  1905 udpriklede  16000 Bjerg-
fyr, avlede her i Planteskolen, staa godt.  De have ikke lidt
nær saa meget af Opfrysning som de ved Rauðavatn og ere
voksede forholdsvis stærkt.  Man kan sikkert gøre Regning
paa, at mindst de 75 pCt. ville blive gode Planter. De
udpriklede  2/0 Rødgran og Hvidgran ere derimod smaa og
mange ere dræbte ved Opfrysning.  Planterne bleve her lige
som ved Rauðavatn priklede i Rækker paa tværs af Bedene,
og der blev straks dækket et tyndt Lag Sand over Mellem-
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rummene mellem Rækkerne. I Vinter have Priklebedene
været dækkede med Mos mellem Rækkerne, saaledes at selve
Planterne vare fri. De norske 1/0 Birk fra Syssendalen staa
alle godt, ligesaa de danske Røn, derimod er Lønnene mindre
gode. De i 1904 udpriklede Alm. Røn og Skandinavisk Røn
se godt ud og kunne udplantes næste Aar.  Rønnene fra 1903
toges op og sorteredes, hvorefter de største c. 4000 udplante-
des i Skoven, medens de smaa paany udprikledes.

I Foraaret 1906 udsaaedes her en Del Skovfrø væsenlig af
de samme Arter som i Planteskolen ved Rauðavatn; ogsaa
dette Frø er bleven Skovsagen skænket af Hr. Rafn i
Kjøbenhavn.  Frøet blev lige som ved Rauðavatn radsaaet, og
inden Saaningen blev en Del af Bedene gødede med Kainit
og Thomasfosfat, medens en anden Del gødedes med Stald-
gødning og Faaregødning. Efter Saaningen bleve Bedene dæk-
kede med Lyng og Mos, der fjernedes efter Spiringen, hvoref-
ter der dækkedes med Skyggearammer.  I et Brakstykke
udsaaedes 25 kg. gule Lupiner efter Staldgødning og
Omgravning.

Af Frøplanter avlede i selve Planteskolen udprikledes i
Foraaret 1906 følgende: 8500 3/0 Bjergfyr, 1400 2/0 Bjergfyr,
600 2/0 Skovfyr, 240 3/0 Pinus aristata, 800 3/0 Lærk, 800 3/1
Røn.  Til Udplantning i Skoven optoges 250 Birk, 1550 Alm.
Røn, 2350 Skandinavisk Røn, 400 Lærk og 500 Pil. Af ind-
førte Planter udprikledes: 2000 1/0 Alm. Røn, 2000 1/0 Skan-
dinavisk Røn, 2000 1/0 Akselbærrøn, 200 2/0 Løn.

Skoven ved Hallormsstaður.

Inden for Indhegningen i Mörkin er der i Vinter Vest for
Planteskolen udhugget og opstammet et Areal paa c. 2400
m.2; Krattet var gennemgaaende 2–3 m. højt, temmelig tæt og
ret velformet.  Udbyttet blev her 25 Hestbyrder Kvas à 100
kg. pr. Stk.  I den øverste Del af Mörkin  ere endvidere Stød-
skuddene om en Del af de større Træer borthuggede, lige som
nogle af de ældste af disse ere huggede. Udbyttet heraf var 9
Hestbyrder Kvas og 10 Rafter.  Ved Rafter forstaas runde Træ-
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stammer c. 2 m. lange med en Diameter i Rodenden af 8–10
cm. og i Topenden mindst 4-5 cm.  De i 1904 og 1905 paa en
aaben Plads mod Nordøst indplantede Birk og Pil staa sær-
deles fortrinligt; mange af Birkene fra 1904 have Skud paa 15–
20 cm. De i 1904 udplantede Akselbærrøn staa ogsaa
gennemgaaende godt, men Tilvæksten er kun ringe. Ælmene
ere derimod udgaaede.  De 200 norske Skovfyr, der i 1905
plantedes med Hakke inde mellem nogle høje Birketræer, staa
godt.

Som omtalt i min Beretning fra 1905 blev der samme Aar
paa et Areal af c. 240 m.2, hvor der i et Par Aar havde været
dyrket Kartofler, udsaaet 1 kg. Frø af Pinus aristata, en Gave
fra Skovfrøkontoret i Kjøbenhavn netop til Forsøg med
Saaning paa Friland.  Frøet blev radsaaet, og imellem Ræk-
kerne saaedes  1/2 kg. Lupinus polyphyllos for at danne en Slags
Skærm for de unge Fyrreplanter.  Frøet kom ret godt op og
har i Vinter været dækket med Mos og Lyng, men desuagtet
er dog en ikke ringe Del af Fyrreplanterne døde, rimeligvis
dræbte af Frosten, fordi Planterne som Følge af den korte,
kølige Sommer i 1905 ikke fik Tid til rigtigt at udvikle sig.
Dette er for saa vidt uheldigt, som Forsøget derved ikke bli-
ver tilstrækkelig oplysende.  Det er dog muligt, at de tilovers-
blevne Planter kunne udvikle sig, saaledes, at Forsøget ikke
helt mislykkes.

I Foraaret 1906 udsaaedes der paa Friland her i Mörkin 25
kg. Frø af Pinus Cembra sibirica, ogsaa en Gave fra Skovfrø-
kontoret; Halvdelen blev lige som ved Rauðavatn radsaaet,
medens den anden Halvdel saaedes i Kvadrater. Noget af Frøet
saaedes under en lille Del af det i Vinter Vest for Plantesko-
len opstammede Krat; Resten saaedes paa aabne Pladser imel-
lem Krattet. Endvidere udsaaedes ligeledes paa aabne Pletter
i Krattet en Del Frø af Rødgran, Lærk og Bjergfyr dels i Ræk-
ker, dels i Kvadrater. Saavel til Rækkerne som til Kvadraterne
brugtes i Aar Hakker af norsk Konstruktion, der viste sig
særdeles praktiske. I en Lavning udplantedes ligeledes med
Hakke c. 300 3/0 Lærk fra Planteskolen, hvorhos de ovenfor
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omtalte udgaaede Ælme erstattedes med 1000 Røn ogsaa af
islandsk Avl.

Overalt paa de aabne Pletter her inden for den nu 3aarige
Indhegning ses en stærk Opvækst af unge Frøplanter, der
brede sig mere og mere og vokse forbausende godt trods de
kolde Somre i 1905 og 1906. Der er al Udsigt til, at den i 1903
udgrøftede c. 1 ha. store Myrstrækning om nogle faa Aar vil
være dækket af en frodig ung Birkeopvækst fremkommen
udelukkende ved Selvsaaning; allerede nu ser man overalt Plan-
terne stikke Hovedet op over Græsset. Inden for denne c. 5–
6 ha. store Indhegning under den fuldstændige Fred er der en
Frodighed, som man næppe skulde tænke sig mulig paa Is-
land. Selv de gamle forbidte Buske skyde nu 25–30 cm. lange
Skud aarlig og skjule næsten de gamle Træstammer, der før
ragede højt op over dem som Overstandere *) .

I Nordskoven er der i Skovparten „Partur“ udhugget et lille
Areal paa c. 950 m.2, som gav 14 Hestbyrder Kvas.  I Orms-
staðir Skovpart er der i Vinterens Løb ligeledes udhugget et
lille Areal med c. 3–4 m. højt Krat. Udbyttet er her c. 25 Hest-
byrder godt svært Kvas og 15 Rafter.  Endvidere er der hugget
Træ (Knæ) til Kløvsadelbuer og en Del Sidetræer til
Kløvsadler, Gavntræ til Aag, Rafter osv.

Efter en foreløbig Skitse af Skoven, optaget af Hr. Forst-
kandidat Kofoed-Hansen, er der et Skovareal af c. 295 ha. i
alt, heri ikke medregnet Gaardens Tun og de udstrakte Græs-
arealer, der i ældre Tid have baaret Skov; c. 1/3 er bevokset.
Sættes Krattets Gennemsnitshøjde til 2–3 m. vil der kunne
tages et Udhugningsudbytte pr. ha. af c. 110–125 Hestbyrder à
100 kg.  Da nu den overvejende Del af Krattet er omkring
Middelhøjde, vil der ved de første Udhugninger falde en stor
Mængde Kvas og forholdsvis lidt Gavntræ.  Regner man med
10aarige Perioder, vil der aarlig være at udhugge 10 ha. med et
Udbytte af c. 11–1300 Hestbyrder.....

Paa et mindre Areal i Gatnaskógur er Græsset og Mosset
__________
*) Se Tidsskrift for Skovvæsen, Bd. XVI, B. S. 191, Fig. 3.
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under en Del fritstaaende Træer fjernet med Rive i 30 cm.
brede Striber med en Afstand fra Midte til Midte af 125 cm.;
heri udsaaedes islandsk Birkefrø straks efter Indhøstningen i
Efteraaret 1905. I Foraaret 1906 er der i samme Skovpart dels
under gamle Træer, dels i Lavninger og Slugter udplantet 1400
3/1 Alm. Røn og 1350 Skandinavisk Røn fra Planteskolen.
Plantningen udførtes med Hakke.

Paa Grundlag af den ovenomtalte Skitse over Skovene ved
Hallormsstaður foretoges der i Sommer en foreløbig Indde-
ling af dem i 10 Afdelinger, idet der er gaaet ud fra 10aarige
Udhugningsperioder. Afdelingsgrænserne ere for det meste
lagt langs Kløfter og Smaaelve. De 295 ha. fordele sig saaledes:
Partur 74 ha., Nordskoven 135 ha., Sydskoven 86 ha.  Afdelin-
gernes gennemsnitlige Størrelse bliver altsaa c. 30 ha.  Jeg skal
da her hidsætte en ganske kort foreløbig Beskrivelse af disse.

Skovparten Partur Afdeling I: c. Halvdelen af Arealet er
bevokset.  Den sydvestlige Del bærer et ret kraftigt 2–3 m.

C. E. Flensborg: Islands Skovsag i 1906.



8-18

højt Krat.  Den øvrige Del er til Dels ubevokset. Af og til
forekommer der dog smaa Grupper af lavt Krat. — Afd. II: c.
2/5 af Arealet bevokset. Den østlige Del bærer spredte Grup-
per af lave Buske. Den øvrige Del er bedre bevokset; mod Nord
findes store Grupper med indtil c. 6 m. høje Buske og Smaatræer.

Nordskoven (Ormsstaðaskógur og Gatnaskógur);  Afd. III:
Den nordøstlige Del af Ormsstaðaskógur mellem Borgar-
gerðislækur og Hestlækur.  Krattet er ret tæt, gennemsnitlig
c. 2–3 m. højt og trænger stærkt til Udhugning. Et lille Stykke
er udhugget i 1905–06. Afdelingen er, med Undtagelse af et
lille Hjørne mod Sydøst, fuldt bevokset. I dens vestlige Del
findes en aaben Bevoksning af spredte gamle Træer. — Afd.
IV: Den sydlige Del af Ormsstaðaskógur mellem Hestlækur
og Gvendargjót.  Afdelingen er helt bevokset med meget tæt
c. 2–3 m. højt Krat, der trænger stærkt til Udhugning.  I den
nordlige Del findes adskillige Grupper virkelig Skov indehol-
dende gamle, enstammede Træer paa c. 5-8 m. Højde.  — Afd.
V: Den sydøstlige og øverste Halvdel er meget spredt og svagt
bevokset med lave Buske; mellem dem store aabne Arealer.
Den nordlige Halvdel er bedre bevokset om end meget spredt.
Langs Gvendargjót findes store Grupper af c. 2 m. højt tæt
Krat. Den nordligste Del omfatter den saakaldte Gatnaskógur,
der indeholder store Grupper af gamle c. 6–8 m. høje Træer.
—  Afd. VI:  Den sydøstlige Halvdel er meget svagt bevokset
med helt lave, spredte Buske; der findes her store aabne Plet-
ter. Den nordlige Halvdel derimod er bevokset med Grupper
af c. 2–3 m. højt Krat.  Det nordvestlige Hjørne omfatter en
Del af Gatnaskógur med Grupper af c. 2–3 m. høje Træer.  I
alt er dog kun c. 1/4 af denne Afdelings Areal bevokset.

Hele Nordskoven staar paa stærkt kuperet Terrain med
Slugter, Lavninger og Terrasser, hvor Klippen ofte træder frem.
Terrainet falder stærkt mod Nordvest og gennemskæres af
flere Smaaelve.

Sydskoven. Afd. VII: Arealet imellem Kerlingará og
Sellækur neden for Hovedvejen. Terrainet er svagt kuperet
og gennemskaaret af den saakaldte Atlavík, en Lavning med

Skoven ved Hallormsstaður.



8-19

meget stejle Sider, hvor Klippen ofte træder frem i bratte
Hamre. Afdelingen indeholder enkelte store, flade, ubevok-
sede Myrstrækninger og Græsarealer. I den nordøstlige Del
findes det for 3 Aar siden indhegnede Areal Mörkin med Plan-
teskolen.  Atlavík nordlige Skrænter ere bevoksede med ens-
tammede c. 7–8 m. høje, gamle Træer, herunder stærk Op-
vækst; Bunden er til Dels ubevokset Græsareal; de sydlige
Skrænter ere lige som Midten af Afdelingen bevoksede med
ungt, 2–3 m. højt Krat isprængt ældre c. 3–6 m. høje Træer. I
den sydlige Del langs Sellækur findes foruden Grupper af gam-
melt Krat en Del ung c. 2 m. høj Opvækst. — Afd. VIII:
Arealet mellem Sellækur og Atlavíkurlækur oven for Hoved-
vejen, Sydskovens vestligste Afdeling.  Terrainet er gennem-
skaaret af Slugter og Lavninger med Fald fra Syd til Nord.
Mod Nord langs Lagarfljót [corr.] findes pletvis 3–6 m. højt,
gammelt Krat med enkelte enstammede Træer, hvorunder ung
c.  2 m. høj Opvækst.  Et enkelt Sted ved Lagarfljót i selve
dennes Kløft findes neden for en stejl Brink en lille Gruppe
ung Skov bestaaende af enstammede, slanke, c. 6–10 m. høje
Træer. Mod Nordvest langs Atlavík er Krattet lavere og mere
spredt. Afdelingens øverste og sydlige Del er ubevokset.  Mod
Sydvest langs Atlavík oven for Vejen fra Hallormsstaður til
Selið findes store sammen øverste Skraaning findes en stor,
tæt Gruppe meget kraftigt c.  2 1/2 m. højt Krat.  Midt igen-
nem Afdelingen strækker sig et fladt til Dels ubevokset Areal.
— Afd. IX: Arealet mellem Kerlingará vestlige Arm og
Atlavíkurlækur, oven for Hovedvejen.  Terrainet er stærkt ku-
peret med Slugter og Lavninger. Klippen træder mange Ste-
der frem.  Lavningerne ere oftest  ubevoksede Myr-
strækninger.  I  en ellers ubevokset Lavning med græsklædt
Bund findes en Alm. Røn c. 3 m. høj, enstammet med svær
Krone. Den nordlige Del er bevokset med lave, spredte Bu-
ske, hvorimellem findes aabne Myrstrækninger.  Af og til fore-
kommer i enkelte Lavninger store Grupper sammenhængende
c. 2–3 m. højt Krat.  I den sydlige Del langs Atlavíkurlækur
oven for Vejen fra Hallormsstaður til Selið findes store sam-
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menhængende Grupper gammelt, 3–5 m. højt Krat af og til
med c. 1–2 m. høj, kraftig Undervækst. — Afd. X: Arealet
Øst for Kerlingará vestlige Arm ovenfor Hovedvejen.  Den
sydlige og sydvestlige Del bærer et ret kraftigt c.  2–3 m. højt
Krat.  I Midten mellem de to Arme af Kerlingará findes et
ubevokset Areal.  Nord herfor er et Stykke til Dels tæt, c. 1
m. højt, ungt Krat med spredte c. 2–3 m. høje Buske; af og til
forekommer der aabne Græsarealer med meget tyndt Jord-
lag.  Klippen er flere Steder synlig.

Skovene i Fnjóskadalur.

Efter en løselig Skitse, optaget af Hr. Forstkandidat Kofoed-
Hansen, har Hálsskógur et Areal af godt 80 ha. og Vaglaskógur
et Areal af knap 145 ha., tilsammen altsaa c. 225 ha., der ere
saa godt som fuldt bevoksede.

I  1903 blev der i Hálsskógur inden for den store Indheg-
ning udhugget et Areal paa godt i ha.  Der faldt derved c. 25
Bunker Udhugst, indeholdende hver c. 5–6 Hestbyrder dels
Kvas dels Rafter. Dette Stykke kan betragtes som Norm for
næsten hele den øvrige Del af Skoven, og der kan saaledes
gøres Regning paa et Udhugningsudbytte i første Omfang paa
over 110 Hestbyrder pr. ha. eller for hele Skoven c. 24000
Hestbyrder  à 100 kg. Den overvejende Del af Udhugstmassen
i første Omgang er vel nok Kvas, men der vil tillige falde en
Mængde Rafter og andre Gavntræeffekter. Udhugningen paa
det omtalte Prøvestykke er ikke ført stærkere, end at Krattet
i 1907 trænger til ny Hugst, idet Tilvæksten har været overor-
dentlig stærk efter Udrensningen.  Ved den kommende Ud-
hugning vil der da falde ret værdifulde Stammer, der sikkert
med Fordel kunne afsættes i Omegnen som Gavntræ til
Faarestalde og Hølader.

Særlig Vaglaskógur indeholder en forholdsvis uhyre Mæng-
de Træ. Skoven er mange Steder c. 7–8 cm. høj og næsten
uigennemtrængelig; der maa snarest muligt foretages Udrens-
ning, da ellers en stor Mængde værdifuldt Træ staar og raadner
op. Trænger man igennem dette Vildnis, forbavses man over
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at se, hvor mange velformede smukke unge Stammer, der fin-
des. Jeg saa her mange Stammer med 10–15 cm. Diameter i
Brysthøjde, der endnu vare unge og i god Vækst.

I de indhegnede Stykker er der i 1906 plantet c. 1000 Skov-
planter og 1300 Pilestiklinger. De i tidligere Aar plantede
Skovplanter og Pil staa alle særdeles godt, og de ældste beynde
nu at komme i kraftig Vækst.  Paa næsten alle aabne Pletter i

Skoven vrimle Frøplanterne op, og disse Planter have ved gen-
tagne Forsøg vist sig at være et godt Plantemateriale.  Der er
derfor her ingen Grund til at arbejde med fremmede Træar-
ter, hvilket ej heller har været forsøgt i de sidste 4 Aar. Deri-
mod er der her fra Skoven i de sidste Aar ført en Mængde
Planter til Akureyri til den derværende Forsøgsstation, hvor-
fra de efter at have staaet i Udpriklingsbede et Par Aar sælges
til Folk i Omegnen og i Byen til Brug ved Haver. Der findes
saaledes nu i Akureyri smaa Birketræer fra Skoven i næsten
hver eneste Have.
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I Løbet af Vinteren er der dernæst i Skoven dels uden for,
dels inden for Indhegningerne udrenset godt c. 1 ha.  Hug-
sten er foretaget uden Udgift for Skovsagen, idet de
paagældende Arbejdere som Vederlag have faaet Lov til at
hjemføre Udbyttet.  I den kommende Vinter vil der paa samme
Maade blive foretaget Udrensning paa c. 1 ha.  Arbejdet ledes
af en Mand, der tidligere har deltaget i saadanne Arbejder
under mit Tilsyn.  Endvidere er der i 1906 ophugget og anlagt
200 m. Vej som Udvidelse af det tidligere paabegyndte Vejnæt
inden for den store Indhegning, og der vil yderligere i Vinte-
rens Løb blive ophugget andre 200 m.

I de 7 Aar, jeg har kendt Hálsskógur og Vaglaskógur, har
der været en uafbrudt Fremgang. Skoven er ikke alene vokset
betydeligt i Højden, men er ogsaa i Færd med at lukke de
aabne Pletter, der findes hist og her som Følge af ufornuftig
Hugst; Skoven er overalt i kraftig Vækst og saa tæt, at man de
fleste Steder har svært ved selv til Fods at bane sig Vej gen-
nem Krattet. Hist og her i Lavninger og Slugter findes Par-
tier, som ere virkelig Skov og indeholde Træer paa indtil 10
m. med smukke lige Stammer.  Det er en stor Fornøjelse at
færdes i disse Skove om Sommeren; man tror sig hensat til et
helt andet Land og tænker mindst paa, at disse smukke Skove
findes paa c. 65˚ n. Bredde.   Der er en forbausende Forskel
paa Temperaturen i og uden for Skoven og dermed ogsaa paa
Vegetationen.  Inde i Skoven er alt Liv og Frodighed, medens
man straks udenfor træffer nøgne, afføgne, golde Grusarealer,
hvor Sandet fyger og man kun af og til i en Lavning ser en lille
Samling fattige Dværgbirk og lidt Melbær.

Enhver Islænder, der interesserer sig for Skovsagen, burde
foretage en Tur til HáIsskógur og vil straks der se, hvad Skov
er god for, og hvad det koster at ødelægge den; thi frygteli-
gere Syn end de øde, forrevne Strækninger her ved Præste-
gaarden skal man sikkert selv paa Island lede længe efter. I
den Skovrest, der nu bevares for Efterslægten, har man deri-
mod Syn for, hvor smukt og frodigt Landet har været og endnu
mange Steder kan blive, om der tages fat med Alvor og Energi.

Skovene i Fnjóskadalen.



8-23

Skoven kan genrejses de fleste Steder, hvis man vil; og hvor vil
der da ikke blive smukt og frodigt i dette Land med den fri-
ske, kraftige Jordbund og de mægtige Fjelde med deres Sne-
tinder og grønne Lier.  Lader man derimod Skovene forsvinde
helt og overgiver Landet til Blæstens og Vandets Herredømme,
ville store Dele af det endnu brugbare Land efterhaanden
ødelægges og forvandles til rygende Sandørkener i Stedet for
frodige Dale med gode Gaarde, omgivne af Birkelunde.

Plantagen ved Grund.

Jeg besøgte denne Plantage sidst i Juni Maaned, og Tilstan-
den var da trods det usædvanlig kolde Foraar ret god.  De
ældre Dele synes nu at være i Færd med at komme over
Begyndelsesvanskelighederne. Planterne ere blevne sværere
og kraftigere og fryse ikke mere op. Som Følge af de sidste
Aars korte, kølige Somre paa Nordlandet er Fremgangen i
Højde i denne Plantage dog ikke særlig stor; men jeg tvivler
ikke om, at Planterne, hvis der kommer et Par gode Aar i
Træk, snart ville komme i god Vækst.

Lige som ved Rauðavatn og Þingvellir se ogsaa her Bjergfyr-
rene meget lovende ud.  De have alle normal grøn Farve og
gode Skud.  Alt synes derfor at tyde paa, at denne Træart har
en god Fremtid for sig paa Island.  Cembrafyrrene staa ogsaa
ret godt; de ere nok lidt gule i Naalene, men de nye Skud og
Knopper se kraftige ud. Lærkene fra det første Aar vokse ved-
blivende forbausende godt og have en smuk mørkegrøn Farve.
Da de i Planteskolerne paa Island af Frø tiltrukne Lærke-
planter ligeledes alle andre Steder ere gode og trives godt ef-
ter Udpriklingen, er der al Sandsynlighed for, at der virkelig
her er fundet et Træ, som egner sig for Island. Det kan derfor
anbefales at gøre Forsøg med dette Træ i større Stil end hidtil.

Alm. Røn ser ogsaa her gennemgaaende godt ud særlig i de
Dele af Plantagen, der ligge i Læ for Nordenvinden.  Det vi-
ser sig her som ved Rauðavatn, at de Planter, der ere udplan-
tede som 1/0,     i Længden blive de bedste og efter et Par Aars
Forløb vokse fra dem, der ere plantede som 1/1 eller 2/0 Plan-
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ter. De ældre Rønneplanter ere nemlig den første Vinter her-
oppe i Almindelighed meget tilbøjelige til at fryse ned, fordi
de ved Hjælp af den i det mildere Klima opsamlede Kraft
den første Sommer vokse stærkere og længere, end de ellers
vilde gøre paa Island. De naa derfor ikke altid at faa Skud-
dene helt modne, især da Plantningen under de nuværende
Forhold tidt først kan finde Sted i Begyndelsen af Juni Maaned.
Det sker endog ofte, at Nedfrysningen omfatter en Del af
det foregaaende Aarsskud Skandinavisk Røn springer en Del
senere ud end Alm. Røn og egner sig derfor maaske bedre for
Sydlandet end for Nordlandet, hvor Foraaret er mere stadigt,
men Sommeren til Gengæld kortere. De fleste Skandinavi-
ske Røn vare paa det Tidspunkt, jeg besøgte Plantagen, endnu
ikke udsprungne, men de synes dog lige som de øvrige Røn at
begynde at komme sig. De sidste 2 Aars Planter ere endnu
smaa og svage, men de ville formentlig i Løbet af Sommeren
1906, hvis den bliver nogenlunde god, blive mere kraftige.  De
islandske Pil fra 1904 og 1905 komme gennemgaaende godt,
men sættes noget tilbage af den svære Græsvækst.

Af Frøplanterne fra 1903 i de gravede Render blev der op-
taget 3000 Bjergfyr og 1000 Rødgran, der udprikledes i Ræk-
ker paa en Afstand af 15–16 cm. Planterne saa ret godt ud,
men vare inden Priklingen allerede begyndt at springe ud, saa
det er lidt tvivlsomt, om denne Omplantning lykkes.  Foraaret
kom nemlig saa pludseligt og sent, omkring den 10de–15de
Juni, at Magnús Sigurðsson først ved min Ankomst den 25de
Juni kunde begynde paa Udpriklingen; 8 Dage forinden var
der endnu stærk Frost i Jorden.  Spredt i Plantagen findes,
som omtalt i tidligere Beretninger, enkelte Graa-Asp, Bævre-
asp, Hvidgran og Balsamgran, der alle synes at trives vel.

I 1906 er der i denne Plantage udplantet 500  2/2 Bjergfyr
og imellem de ældre Rønnerækker c. 4000 Pilestiklinger.  I
det sydvestlige Hjørne mangler der endnu c. 5–600 Planter,
som Magnús Sigurðsson ikke fik gravet Huller til i Efteraaret
1905, da Frosten kom tidligt. Naar dette lille Hjørne er til-
plantet, er Plantagen færdig i sin nuværende Størrelse.

Plantagen ved Grund.
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_______

Jeg forlader nu Islands Skovsag og vil derfor her endnu en
Gang rette en varm Tak til de mange Islændere, jeg paa mine
Rejser i Landet er kommen i Berøring med, og til Skovsagens
Bestyrelse for den lange og for mig saa udviklingsrige Tid, jeg
har kunnet arbejde i Skovsagens Tjeneste paa Island.

Tilføjelse.

Af
A. F. Kofoed-Hansen.

I Tilslutning til Hr. Forstkandidat Flensborgs Meddelelser
om Islands Skovsag 1906 kan jeg oplyse følgende, idet jeg paa
Tilbagerejsen fra Akureyri til Reykjavik i Slutningen af Juni
Maaned fik Lejlighed til at efterse de i Rauðavatn og Þingvellir
Plantager udførte Saanings- og Plantningsarbejder.

Til Þingvellir ankom vi om Morgenen den 19de Juli. Her
stode alle Planterne, ogsaa de i Grønsværen umiddelbart ned-
satte islandske Birkeplanter godt, og Stiklingerne, saavel de
af Asp som de af Pil havde paa enkelte Undtagelser nær givet
ret kraftige Skud.  Af de ældre Planter havde Bjergfyrrene
det bedste Udseende; de synes her at trives godt, og intet gi-
ver Grund til at tvivle om, at de jo med Tiden ville komme i
Vejret; men det gælder for dem som for alle andre indførte
Planter, at Væksten er overordentlig langsom.  De i Vinterens
Løb afbidte Røn fremviste en noget svag Beløvning.

Samme Dags Aften ankom jeg til Rauðavatn og foretog Ef-
tersyn der.  I Plantagen havde alt et lovende Udseende.  Saavel
de ældre Planter som de i Foraaret udplantede stode godt og
fremviste en kraftig Beløvning; især maa fremhæves, at de i
Grønsværen umiddelbart nedsatte islandske Birkeplanter
havde taget godt fat. Det paa ubearbejdet Jord udstrøede
Birkefrø af islandsk Avl havde givet mange Planter, men syn-
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tes at have været blandet med andet Frø, hvis Art jeg paa
Grund af Planternes Lidenhed ikke kunde bestemme. Det i
Grønsværen i smalle Render udsaaede Frø af Cembrafyr var
bleven spist af Mus næsten altsammen og havde derfor kun
givet nogle faa Planter, der for øvrigt havde et særdeles kraf-
tigt Udseende.  Direkte Udsæd af denne Fyrreart maa sikkert
opgives paa Grund at Musenes Efterstræbelser.  Om Plante-
skolen kan jeg kun sige, at dens Udseende var tilfredsstillende,
dog havde det i Foraaret udsaaede Naaletræfrø (Abies sibirica
og Larix europæa) sine Steder givet noget sparsomt med Plan-
ter. Stiklingerne af Graa-Asp havde næsten alle givet ret kraf-
tige Skud, og Pilestiklingerne lode heller intet tilbage at ønske.

Dagen før min Ankomst til Þingvellir havde jeg haft Lejlig-
hed til at gennemgaa et stort Birkekrat, den saakaldte
Kalmarstunguskógur, som Skovsagen endnu ikke havde haft
Lejlighed til at skænke Opmærksomhed.

Kalmarstunguskógur*) ligger paa et Bjerg, der som en Halvø
skyder sig ud mellem Norðurtunguá og Hvítá, idet de 2 Flo-
der forene sig ved Bjergets Sydspids.  Den ligger, i Modsæt-
ning til de fleste Skove paa Island, hovedsagligt paa de
Skraaninger, der vende mod Syd, Sydøst og Øst, men stræk-
ker sig i den sydlige Del helt over Bjerget, hvis Højde over
Dalbunden jeg skønnede til 250 m., og ned over den vestlige
Skraaning til Norðtunguá.  Krattet er overordentlig tæt, Vand
og Vind har endnu kun gjort ringe Skade, og hvad Højde
angaar, da minder det mange Steder om de gode Dele af Háls
og Vaglir.

En stor Del af Skoven ligger paa Sletteland langs Hvítá, og
her findes mange Træer med Stamme og Krone, dog ikke saa
store som de ved Hallormsstaður. Skønt Opmaalingerne fra
sidst nævnte Sted og Háls have vist, at man let skønner
Krattets Udstrækning for stor, vil jeg dog ikke sætte Arealet
her til mindre end 220 ha.

Den paa den anden Side, øst for Hvítá, liggende
__________
*) Se Tidsskr. f. Skovv. Bind XVII, B. Side 52, Fig. 6 Baggrunden.

Tilføjelse.
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Húsafellsskógur kunde jeg kun dømme om paa Afstand; den
ligger udelukkende paa Lavamark; ogsaa i den findes der Træer
med Stamme og Krone.

Kalmarstunguskógur burde Skovsagen, synes jeg, se at faa
under Behandling.  For det første bliver Hegningen billig, da
Skoven ifølge sin Beliggenhed mellem de 2 Floder kun behø-
ver at hegnes paa Nordsiden; vel fryser Norðurtunguá til i
strenge Vintre, men fra den Side kommer der ikke mange
Faar; og for det andet ligger Stedet kun 2 Dagsrejser fra
Reykjavík i en meget smuk og interessant Egn, der blandt
andre Seværdigheder ogsaa opviser den store Lavagrotte Surts-
hellir, som jeg fik Lejlighed til at undersøge. Ejeren Ólafur
Indriðason lod til at have stor Interesse for sit Krat og vil vist
gerne støtte Skovsagen efter Evne.

__________
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