Den gröna får- och hästön Island
Fyra gotlänningar och åtta
norrbottningar landade förväntansfulla i Reykjavik i början av september 2004. Även
om bara hälften av det Kurt
Lantto från Masugnsbyn (initiativtagare till resan) berättat
från tidigare Islandsresor var
sant, så skulle det här säkert
bli en härlig upplevelse. På
denna ö med knappt 300 000
invånare (2,4 kvadratkm/invånare) finns 60 000 -100 000
hästar, 430 000 tackor och
cirka 1,2 miljoner får totalt.

D

en viktigaste näringen är
fisket som står för 50 % av BNP. Man fiskar 2,2 miljoner ton per år, vilket motsvarar 2 % av världsproduktionen. Elproduktionen till industrin och turismen är också
viktiga bitar i landets ekonomi. Tänk att
ha sådana geotermiska resurser som en
naturtillgång. Bara en procent av tillgänglig geotermisk värme nyttjas, medan våra
elpriser bara stiger för varje år. Islands-
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sillfisket på 1930-talet och tjugo år framåt
gjorde delvis slut på den höga arbetslösheten och självhushållningen. Stora
investeringar i infrastruktur genomförda
av USA och Storbritannien under andra världskriget bidrog också till Islands
snabba utveckling.
Naturupplevelserna översteg alla våra
förväntningar. Äggen vi kokade i de heta

källorna medan Strokkur med jämna mellanrum exploderade, vandringen utmed
Gullfoss, vikvalarnas uppvisning, alla
heta bad i såväl tunnor som naturliga
bassänger, glaciärerna, vulkanerna och
islandshästarna. Ja, man kan sammanfatta
det med vad jag sa till min familj vid hemkomsten:
”Ni kan fara vart ni vill, när ni vill och hur
länge ni vill för jag har varit tio dagar på
Island!” Island var en gång trädbevuxet till
25 % av landets yta, men idag finns bara 1
% så kallad skog kvar. En del av skogen
består av de endemiska arterna sälg och
björk, andra områden av planterade barrträd företrädesvis olika granarter.
Studiebesök på fårgård
Antalet jordbruk har de senaste årtiondena minskat från 4 600 till 2 000. Vi besökte Elin och Baltvin cirka fyra mil norr
om Akureyri och deras fårgård var belägen på Eyjafjordens västra sida. Gården
har varit i familjens ägo sedan 1914 och
har 300 vinterfordrade tackor på spaltgolv. Djupet under golvet är cirka tre meter. Lamningen startar i början av maj och
pågår under cirka tre veckor. Produktionen är 192 lamm/100 tackor, varav i snitt
188 lamm överlever. Omkring den 15 juni
släpps fåren ut på fjället. Det finns 600
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Strokkurutbrott het källa.
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hektar bete fördelat i 10-12 olika hagar.
Vägverket sköter all stängsling utmed allmänna vägar.
Drygt 200 lamm slaktas på sensommaren och resten under september. Medelslaktvikten är 13,7 kg. Ingen lägsta vikt på
lamm som tas emot av slakterierna finns,
men kroppar över 16 kg ger ett lägre kilopris. Slakteriet betalar 25 kronor/kilo
slaktvikt och 20 kronor/lammskinn. Varje
tacka ger 1,5 kg ull, men bara höstullen
tas till vara och för orensad ull betalas 45
kronor/kg. Statliga bidrag utgår för att
ordna vatten med bra kvalitet, men inga
bidrag för markskötsel eller slakt. Gården
har en så kallad tackkvot på 300 djur och
får av staten ett bidrag med 420 kronor
per tacka och år. Tackorna betäcks redan
första levnadsåret och 20 tackor insemineras vartannat år. Ingen scanning görs.
Man blandar inte får vid betäckning från
olika gårdar. Ingen Maedi Visna finns,
men Scrapie förekommer. Tackorna är
produktiva i åtta år. När alla får tas hem
från fjället den tredje veckan i september väger de cirka 65 kg. Familjen har 40
hektar planterad sibirisk lärk och odlar
3 hektar korn med en torrhalt om 60 %.
Vallarna för hö- och ensilageproduktion
fungerar utan plöjning i tjugo till trettio
år om man nysår frostbrännorna! Gödslingen ligger runt 90 kg kväve/hektar.
Baltvin är nöjd med sitt spaltgolv i fårhuset, vilket byggdes 1977. Oftast tar han
ut flytgödseln och sprider den på våren.
Elin arbetar under perioden september –
maj i en av ortens fiskeindustrier. Paret
har tre vuxna söner, men sannolikt kommer ingen av dem att ta över fårskötseln.

Ett annat intressant studiebesök under resan var det kooperativa slakteriet i
Blönduós beläget på norra Island. Vi guidades av slakterichefen Gardasson. Här
slaktas 70 000 får och lamm per år och
högsäsongen är under september och
oktober månad. Slakteriet har då 70 anställda.
Mest polacker, men också en del svenskar
vilka återkommer år efter år för att jobba
i några månader. Verksamheten startade
1908 och har idag ett fyrtio kvadratmil
stort upptagningsområde. Man slaktar under högsäsong 1 600 lamm per dag, vilket innebär 250 lamm per timme och 20
lamm per anställd och timme. Slaktkropparna vi såg var betydligt lättare i vikt än
vad de svenska slakterierna kräver. Lever, njure, hjärta, skalle och testiklar togs
också till vara. Testiklarna mjölksyrajäser
man och de anses vara en delikatess.
Vi besökte även en fårskiljningsplats
på väg ned från fjället, på den norra delen av ön.
Hästen – islänningens andra hand
Den absolut största upplevelsen var
nog i alla fall de två dagarna vi red i fjällnatur. Åtta mil tillryggalades från Geysir
till Hvitárnes. Vår grupp plus guider (20
personer totalt) red iväg med 60 islandshästar. Ridningen gick på fjällstigar, hedar, kärr och branta raviner med vad över
strida jokkar. Hästarna visste exakt vilket
tempo som gällde för de olika terrängtyperna. Här kan man verkligen tala om att
sätta hoven rätt! Vilka fantastiska djur, så
fullständigt i harmoni med naturen. Och
vilka vyer vi såg!

Känslan när vi rundat Blåfjell och hade
glaciärerna Langjökull och Hofsjökull
på var sin sida om oss är obeskrivbar.
Vi bytte hästar tre gånger per dag och i
samband med bytena tog vi 45 till 60 minuters paus. Det var säkert bra för hästarna, men mest viktigt för oss som inte
är uppvuxna i en sadel. Hästguiderna och
servicen med mat och övernattning i fjället fungerade mycket bra.
Denna resa blev till ett minne för livet mycket tack vare en helt underbar
huvudguide – Gunnar Gunnarsson. Han
planerade våra dagar och deltog i alla aktiviteter. När vi andra sjönk ned i bussen,
trötta och fulla av upplevelser rattade han
bussen och berättade allt vi ville veta om
Island. Tack Gunnar, vilken härligt omtänksam människa du är! Tack Kurt för att
du tog initiativet och övertalade oss! Jag
vill också hälsa till mitt resesällskap – ni
gjorde resan!
Till er läsare – tveka inte. Nästa resa
genomförs hösten 2006.
Annette Rylén/Arvidsjaur
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