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Træplantning paa Island.

Af

C. E. Flensborg.

Efter at jeg nu i en Aarrække har haft Lejlighed til her i
Tidsskriftet at afgive Beretning om „Islands Skovsag“s Ar-
bejde, vil jeg gerne som en Slags Afslutning meddele nogle
Oplysninger om, hvad der af andre islandske Institutioner eller
af private Mænd enkeltvis er udrettet for Træplantning paa
Island, siden Kaptajn Ryder i 1899 rejste Skovsagen.

I 1900     anlagdes i Akureyri en lille c. 0.5     ha. stor Plante-
skole væsenlig paa Initiativ af afdøde Amtmand Briem og
nuværende Skolebestyrer Sigurðsson paa Hólar. Midlerne til
dette lille Anlæg skaffedes til Veje dels gennem Amtet, dels
gennem Islands Landbrugsselskab. Selve Anlægget af Plante-
skolen udførtes af Hr. Sigurðsson; men da han kort efter, i
1901,     rejste til Danmark for at studere Landvæsen, overdrog
Amtmanden Driften af Planteskolen til Snedkermester, Dan-
nebrogsmand Jón Stefánsson i Akureyri, der siden med
utrættelig Omhu og Kærlighed har røgtet dette Hverv.  Med
aldrig svigtende Interesse har Jón Stefánsson helliget sin me-
ste Tid om Sommeren til at pleje og passe de mange forskel-
lige Planter, han gjorde Forsøg med i Planteskolen.  Resulta-
tet foreligger nu, idet han kan fremvise en Beholdning af
mange smukke Planter til Udplantning i Haverne i Akureyri.

Jón Stefánsson har ved Læsning af forskellige Bøger og ved
sit praktiske Arbejde erhvervet sig et for en Islænder



9-4

enestaaende Kendskab til de forskellige Træarters Natur, som
han har med at gøre i sin Planteskole, og han har vist, hvad
der ved omhyggeligt og trofast Arbejde kan bringes ud af en
Planteskole i det nordligste Island.

Vi se her 3–4aars Almindelig Røn og Skandinavisk Røn med
en Højde af 2–2,5     Meter med smukke lige Stammer og med
Kroner, som nu i Sommertiden ere fulde af Blomster; der er
endvidere smukke unge Birk, Løn, Æl og Pil samt flere Have-
buske.  Af Naaletræer ses en Del unge kraftige 0,5–1 m. høje
Lærk samt en Del Cembrafyr, der dog lige som i Skovsagens
Plantage ved Grund se lidt gule ud.  I Udpriklings- og Saabede
ses en Mængde smukke Planter af Rødgran, Bjergfyr, Skovfyr,
Lærk, Røn, Birk og Æl i alle Aldere fra 0 til 4 Aar.  Der er saa
mange Frøplanter af forskellige Slags, at Jón Stefánsson hver-
ken har Tid eller Plads til at prikle dem alle ud. De samme
Erfaringer, der ere gjorte i Skovsagens Planteskoler, bekræf-
tes ogsaa her: Bjergfyr, Røn, Lærk og Birk trives uden Tvivl
godt; Gran derimod ser nok godt ud i Saabede under pas-
sende Skygge, men  udpriklede  og  som 4–5aars Planter blive
de gule og matte i Farven og holdes kun i Vækst, saa længe de
staa i Planteskolens kraftigt gødede Jord og faa en havemæssig
Pasning.  Den eneste Indvending, jeg fra et rent forstligt Stand-
punkt har imod Driften af Planteskolen, er den, at Planterne
maaske have det lidt for godt, staa i for kraftig Jord og passes
for havemæssigt, saaledes at de ikke rigtig kunne taale at flyt-
tes ud paa aaben Mark for at overlades til sig selv i et Plante-
hul. Derimod egne disse Planter sig godt til Brug i Haver,
hvor de vedblivende kunne faa den Pleje, de ere vante til.
Planteskolen ligger udmærket i Læ bag Kirken paa den ene
Side, Huse paa den anden og en høj Skrænt paa den tredie
Side, hvortil kommer, at den er omgivet af et c. 1 1/2 m. højt
Hegn af Bølgeblik.  Inde i selve Anlægget er der desuden  med
passende Mellemrum Striber af Læbuske mellem Bedene.

I Midten af Anlægget findes et stort meget smukt Bed med
Roser, forskellige Blomsterplanter og et lille Springvand.  Det
hele Anlæg gør et overordentlig frodigt og frisk Indtryk og er
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en Pryd for Byen; det virker derhos i høj Grad til Gavn for
Træplantningssagen paa Nordlandet, idet alle de mange Men-
nesker, som komme til Akureyri om Sommeren, se og beun-
dre det smukke lille Anlæg.

I 1901     stiftedes i Reykjavík „Skógræktarfélag Reykjavíkur“,
et Aktieselskab, der nu tæller c. 90     Medlemmer, og hvis
Formaal er at tilplante et Areal paa omtrent 14     ha. ved
Rauðavatn c. 10 km. fra Reykjavík.  Selskabet stiftedes i sin
Tid paa Initiativ af Lektor Bjarnason og nyder Støtte dels af
Byen Reykjavík, dels af Amtsrepartionsfonden, idet Selska-
bets egne Midler hovedsagelig gik med til Indkøb af og Ind-
hegning af Plantagen. Om Arbejdet i denne Plantage har jeg
tidligere givet udførlig Meddelelse i mine Beretninger.

I 1906     har Grosserer Thor E. Tulinius paa Eskifjörður
paabegyndt et lille Anlæg under Skovsagens  Ledelse, idet der
i gravede Render udplantedes 250     Birk,  150 Røn, 100          Lærk,
500 Pil samt udsaaedes 2     π Birkefrø, alt af islandsk Avl fra
Hallormsstaður.  I Efteraaret 1906 gravedes der Render til
1000     Birk, 500     Pil og 500     Bjergfyr, som i 1907     skulle leveres
ligeledes fra Planteskolen i Hallormsstaðaskógur.

Endvidere arbejder det store nordlandske Opdyrknings-
selskab Ræktunarfélag Norðurlands for Træplantningens
Fremme paa Nordlandet.  Selskabet, der ledes af Skolebesty-
rer S. Sigurðsson, Hólar Landbrugsskole, har anlagt en stor
og særdeles veldreven Forsøgsstation ved Akureyri, hvoraf en
Del bruges til Planteskole for Skovtræer.  Forsøgsstationen
er først anlagt i 1903, saa den har ikke endnu kunnet frem-
bringe Planter til Udplantning; men den indeholder allerede
nu i Planteskoleafdelingen en Del gode Frøplanter af Birk,
Røn, Fyr og Gran, ligesom der ogsaa i 1906 er udpriklet ret
store Plantemængder.  Det er Meningen, at Selskabets Med-
lemmer her fra Forsøgsstationen skulle kunne faa gode Plan-
ter gratis eller til meget lave Priser til Haver og Smaaplan-
tninger. Det har dernæst Betydning, at Forsøgsstationen over-
vejende som Arbejdskraft bruger Elever fra Hólar Landbrugs-
skole, idet derved Kendskabet til Dyrkning af Skov- og Have-

Planteskolen i Akureryi.
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planter spredes over hele Landet.
Arbejdet paa Forsøgsstationen er et Led i Undervisningen

paa Landbrugsskolen.  Om Vinteren  faa  Eleverne teoretisk
Undervisning paa Hólar, og om Foraaret og Sommeren del-
tage de under deres Læreres Vejledning med Iver og Inte-
resse i de mange forskellige Arbejder paa Forsøgsstationen i
Akureyri, hvor der iværksættes helt videnskabelige Forsøg
med Dyrkning af forskellige Græsser, Rodfrugter og andre
for Landbruget nyttige Planter.  Tillige foretages  her
Gødningsforsøg for at illustrere de forskellige Gødnings-Ar-
ters og -Mængders Virkning paa de for Island almindelige
Landbrugsplanter.

Stationen staar under Hr. Sigurðsson særlige Opsigt og
Ledelse, og naturligvis lægges Hovedvægten paa Dyrkning af
Landbrugsplanter.  Det er en stor Fornøjelse at se den velan-
lagte Station med dens forskellige Afdelinger og kunstige
Vandingsanlæg.  Disse sidste kunne sikkert tjene til Eksem-
pel for mange islandske Gaarde, som især paa Nordlandet i
Sommertiden kunne have stor Nytte af Vanding. Anlægget
er her udført paa den Maade, at Vandet samles i en Beholder
oppe i Skraaningen og ledes derfra i almindelige Vandrør ned
i de forskellige Afdelinger, hvor der saa findes en eller flere
Opstandere.  Herfra sker saa Vandingen ved paaskruede Slan-
ger.  Det hele Apparat er yderst billigt og simpelt, men er til
uvurderlig Nytte for Haveplanter og Rodfrugter.

I Forsøgsstationen er der bygget et Materialhus, som er forsy-
net med alle de nye moderne Redskaber og Maskiner m. m.
Endelig er der i Sommeren 1906 opført et Hus med Lokaler til
Undervisning samt Kontorer og Bolig for Foreningens Bestyrer.

Foruden denne Hovedstation har Foreningen mindre Fi-
lialer rundt om paa Nordlandet.  Der er saaledes anlagt smaa
Forsøgsstationer i Vopnafjörður, Húsavík, Sauðárkrókur osv.,
som skulle gøre Folk bekendt med Dyrkningen af de forskel-
lige Planter og ligefrem i Praksis vise dem, at det kan lade sig
gøre at dyrke disse Ting.

Endelig er der som allerede tidligere omtalt flere Steder i
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Landet oprettet eller er under Oprettelse Skovselskaber til
Værn om de bestaaende Skove.  Andre     Steder have Syssel-
forstanderskaberne ligefrem vedtaget Love og Bestemmelser
vedrørende Hugst og Græsning i Skovene i Sysselet, hvilke
Vedtægter ere anerkendte af Regeringen.

Et enkelt Sted, i Suður-Múlasýsla, ere disse Bestemmelser
udarbejdede af Skovfoged Stefán Kristjánsson paa Hallorms-
staður i Forbindelse med mig, og det er Meningen, at Skovfo-
geden paa Sysselforstanderskabets Vegne skal føre Tilsyn med,
at Bestemmelserne virkelig overholdes.

Efterspørgselen efter Planter til Udplantning er stærkt sti-
gende; Salget af Planter har imidlertid ikke foreløbig kunnet
ordnes paa regelmæssig Maade, dels fordi Skovsagen først i
det sidste Aar har kunnet producere Planter til eget Brug og
til Salg, og dels fordi Administrations- og Tilsynsforholdene
ikke have kunnet ordnes endeligt. — Naar undtages Birke-
planter og Frø fra Skovene, er det kun smaa Mængder Plan-
ter, Skovsagen foreløbig kan afse til private. Man bør dog paa
ingen Maade udlevere indførte Planter, da disse i mange Til-
fælde kun ville berede vedkommende Skuffelser.  Kan der ikke
skaffes nok islandske Planter, ere baade de private og Skov-
sagen bedst tjente med at vente til bedre Tider.  Det fore-
kommer mig, at Interessen for Skovsagen overalt paa Island
er i stærk     Fremgang, og at der er i Færd med at opvokse en
bedre     Forstaaelse at     den Nytte Skove og Træer kunne yde
Landet.

Forsøgsstationen i Akureyri.

__________


