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Skovveksti Nordatlanten

Af Jens @ster-Mortensen

Trevakst pA Farserne fylder ikke meget.De fleste
plantagerligger i Torshavn
kommune.
Fersernesskovfoged
TrondurLeivssonsigerat
der nu er 100arter og sorter som egnersig til plantning.
Da den davrerende danske amtmand
i 1879bekymrede sig over energiforsyningen pi Freroerne, var der
stort set ikke et tre pA de vindomsuste ger. Brendsel bestod kun
af brrendselstorv, og amtmanden
var optaget af, at der skulle plantes
trreer til kommende generationers
forbrug af brendsel.
De forste forsog med tilplantning
strandede imidlertid pA manglende
viden om hvilke traarter, der kunne
gro under de barske fargske forhold. Desuden fik de losgAendefAr
i b6de T6rshavn og pe resten af
aerne hurtigt gjort kAl pA de lrekre
nye vakster.
Ved det nu nedlagte tuberkulosesanatorium i Hoydalur nord for
T6rshavn blev der i tiden omkring 1.
verdenskrig pAbegyndt en plantage,
isrer med fyr og andre nAletreer.
Plantagen blev anlagt med patienternes trivsel f.or oje, idet lregen
onskede at forbedre patienternes
daglige, tvungne udendgrsophold.
Desuden vidste man, at ophold i
nAletrresomrAdervar gunstigt for
patienter med lungesygdomme. I
dag er trreerne som blev plantet i
1920'ernevokset til fuld storrelse.

1006r skulleder gA
Ganske som i eventyrene skulle der
gA nresten 100 hr f.gr der for alvor
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Plontagen i T6rshaun udgar i dag et grant dndehul i houedstoden

Tr6ndur Leiusson ued en Araucoria.

kom gang i forsogene med treplantning pA Freroerne.Da fArene
blev forvist fra T6rshavn, skabte
det nrermest en "gr@n"revolution

pA @erne,hvor fArenesammen med
grindefangst i Arhundreder havde
udgjort en stor del af freringernes
fade.
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Hedeselskabetstilknytning til
plantningsforsogene pA Frergerne
strakte sig fra fgrst i 1900 og omkring et kvart irhundrede frem.
Dette skyldtes fgrst og fremmest
direktsren for Hedeselskabet C.F.
Flensborgs tilknytning og interesse
for sagen, foruden at han fik familie
relationer i T6rshavn.
Men det var fgrst efter Nordisk
Arboretsudvalg blev stiftet i 1972,at
der kom gang i egentlige forsog pA
Faroerne.
I 1979rejste Tr6ndur Leivsson og
dendrolog Soren Odum (1937-1999)
fra Arboretet i Hgrsholm til lldlandet pA sydspidsen af Sydamerika.
De indsamlede frg og smAplanter fra
omrider med et klima som lignede
de barske vekstforhold pi Freroerne.
Man formodede, at treer og
buske fra Ildlandet ville egne sig
til plantning i det nordatlantiske
omrAde. I de efterfolgende 6r blev
der plantet sydboge (Nothofagus) i
de fargske plantager og hos private
havejere.

Rakul Dam Lindberg og Tr6ndur Leiusson midt i den statslige planteskole.

Birkeskovi vikingetid
Nyere forskning har vist, at Fargerne havde en vegation af kratskov
helt frem til landnamstiden. Der er
fundet beviser for, at bide pilearter,
eneber, dunbirk og hassel har vokset pi oerne i vikingetid.
Tr6ndur Leivsson, som i dag
er leder af "Dept. Of Woodland,
Landscape and Recreation" ved
"Environment Agency" pA Faroerne,
udgor sammen med sine otte ansatte rygraden i de frergske planteforsog. Ikke mindst er det vigtigt
for dem at fA udbredt kendskabet til
godt plantemateriale af bide traer
og buske hos lods- og havejere
rundt om pA oerne.

Fakta Ferserne
Areal 17 beboede @erpA 1399
km2 , heraf ligger halvdelen ca.
300 m.o.h, og siledes ogsA over
trregransen.
Klima: 3,5 grader vinter og 10,5
grader sommer. Der er 48.600 indbyggere, heraf 20.000 i T6rshavn.
Hovederhverv er fiskeri (95 % af.
eksporten).
Las mere pi
w w w. ui sit faro ei slands. com
Ferge: www.smyril.dk
Fly: www.atlantic.fo

Pilestihlinger klar til at uohse.

Til arbeidet med plantagerne, ridgivning mv. disponerer man over en
offentlig bevilling p6,2,Lmio. kroner
om iret. Det er den freroske stat som
ejer halvdelen af jorden pi Frer@erne,
si det burde vrcre oplagt for at fi udlagt flere arealer til skovplantning.
Til forskel fra Danmark er der
forelobig ikke tale om skovvakst
til produktionsformil, men udelukkende for at skabe la og flere rekreative omrAder.
- Da man begyndte med plantningsforsog pe Freroerne havde man
knapt 10 arter af trreer og 10-20
arter af buske at gare godt med. Det
har vreret et kempearbejde at finde

ud af hvilke arter def kan klare sig i
vores barske klima. I
- I dag er antallet af trreer og
buske som egner sig til vores klima
vokset til over 100 arter og sorter.
Vi forsoger at formidle plantematerialer og viden ud til alle vores
bygder. Vores planteskole srelger da
ogsA mange af vores egne opformeringer, fortreller Tr6ndur Leivsson,
hvis far i ovrigt var med til at starte
det hele for mange ir siden.

Plantningfor det globale
milio
Tidligere stammede en stor del af
det tgmmer som blev brugt til byg-
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geri pe oerne fra drivtommer. For
eksempel har den fergske kunstner
Tr6ndur Patursson bygget sin bolig
udelukkende af drivtommer'
Tr6ndur Leivsson fortreller, at
man i dag har plantemateriale til ridighed, som kunne bruges til at tilplante storre omrider pi Faroerne'
Men der skal en politisk vilie bag en
beslutning om at gennemfgre det.
Han leeggerikke skiul Pi at de
store fleldarealer er udpinte landskaber som tidligere bar skov. Han
hiber pi at der kan blive Plantet
mange steder oP til tragrrensen. De
skovfredede arealer udgor tilsammen omkring 100 hektar, og disse
arealer er de eneste, som er fredet
for gresning af fir.
Leivsson gleder sig over at disse
arealer i mange tilfrelde begynder at
ligne de skotske lyngheder. Pi sigt
vil travakst sikkert ogsi komme
ind pi de gde arealer.
- Fredning for det starke gr€sningstryk bidrager ogsi aktivt til at
undgi erosion af jorden.
- Og si har vi jo ogsi en forpligtigelse til at gore noget for det

- her Rakul LindPlantesholen ued T,rshaun tiltrekher folk fra hele Freraerne
berg og Hildur Nielsen.
plads - men igen sA er det en Politisk beslutning, fortreller Feroernes
skovfoged.

globale miljo. Det er ingen hemmeiigft"O at vi i forhold til indbyggertal
har et af verdens storste CO2udslip'
Det ville io vare dejligt om vi ogsi
kunne v&re med til at rendre den

FotosJens 4ster-Mortensen

Og RODFRESERE
AHWIGRENKNUSERE
Effektive- ogsei iuletreskulturer

Grenknuser tYPe FM500-2000
o
o
o
o

Knusning af skrottreer i sPor
Knusning af enkelte rekker
Knusningaf stubbe i koresPor
Knusningaf hele stYkker
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Rodfraser

tYPe RFL700-2000

r Effektivved omlagning til ny kultur eller
tilbage til landbrugsiord
o Sonderdelerstubbe op til 30 cm i 6n
arbejdsgang
r Aroeidsdybdeop til 30 cm i 6n arbejdsgang
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For narmere oPlYsningerkontakt:
wirtgen A/S .Taulov Kirkevej28 . 7000 Fredericia
Tlt.75 56 33 22.Fax75 56 46 33 ' e-mail:wirtgen@wirtgen'dk

