Mynd tekin í ágúst 1974. Ó.S.N.

Dásamleg mýkt í stofni stærsta evrópulerkis Íslands, nú um 21 metra hátt.
En þessi lögun hentar illa í skógrækt fyrir timburframleiðslu!
Er eitthvað hægt að gera til að fá fram þráðbein evrópulerki á Íslandi?
Ólafur Sturla Njálsson
Nátthaga í Ölfusi

Fáeinar kynslóðir af evrópulerki við skógarmörk, ca. 2100-2200 m. Moosalp/Törbel.

Nýjustu samantektir um evrópulerki í tilraunum á Íslandi:
Innfluttu skógartrén VII Evrópulerki (Larix decidua Mill.)
eftir Þröst Eysteinsson og Þórarinn Benedikz.
Birt í Skógræktarritinu 2009 2. tölublað.
Niðurstöður kvæmatilrauna með Evrópulerki
eftir Þórarinn Benedikz og Halldór Sverrisson
birt á Fagráðstefnu Skógræktar ríkisins vorið 2009.
Má finna á netinu:
http://www.skogur.is/media/fagradstefna/Thorarinn_ogHalldor.pdf

Alpafjöllin

Útbreiðslusvæði Evrópulerkis

Í fræskrá Baldurs Þorsteinss.
(sjá heimasíðu Skógr. ríkisins )
sem nær til ársins 1992,
má sjá að minnsta kosti 28
kvæmi af evrópulerki voru
keypt og sáð frá 1954 til 1991.
Mörg kvæmanna koma
frá skógarmörkum eða þar um
bil, í 1800-2100 metra hæð.
Hver er árangurinn af
gróðursetningu þessara
kvæma?
Haustkal og alls konar önnur
óáran hefur grandað mörgum
trjánna strax fyrstu árin, jafnvel
finnast ekki lengur heilu kvæmin
sem talin eru upp í fræskránni !
Sums staðar eru, þrátt fyrir það,
myndarlegir lundir vaxnir upp, en
mikið BUGÐ’OTTIR!
Sjá grein í Skógræktarritinu
2009, 2. tölublað.

Tafla yfir kvæmin af Evrópulerki sem gróðursett
voru í nokkra tilraunareiti 1996-1998.

Heimild:
Innfluttu skógartrén VII, Evrópulerki (Larix decidua Mill.)
Eftir Þröst Eysteinsson og Þórarinn Benedikz.
Í Skógræktarritinu 2. tölublað 2009.

Við skoðun í Holtsdal á Síðu, í september 2008 og mars 2010,
er augljóst að langt er í frá að “björninn sé unnin”.
- Breytileiki milli kvæma er mikill, en breytileiki
innan hvers kvæmis er ennþá meiri !!!
- Beinvaxin tré, án stofnhlykkja, sjást hjá mörgum
kvæmanna, en líka algjör viðrini innan sama kvæmis og
oft hellingur af dauðum, réttara sagt horfnum plöntum!
Tilraunin er aðeins 12-14 ára gömul. Fyrstu mælingar gerðar
haustið 2008 segja ýmislegt, og margar vísbendingar en
ekkert beinlínis afgerandi hægt að reikna og lesa úr þeim.
Kannski verða svörin meira afgerandi eftir 20 ár eða 30 ?
En töluverður áhugi er á að vinna með evrópulerkið núna.

Ferðir mínar um Alpafjöllin fram að þessu:
1998 – Skógræktarfélags Íslands ferð um vestasta hluta Austurríkis.
2007 – Suðaustur-Sviss, aðallega Engadindalurinn + Saas Fee í Vallais.
2009 – Frönsku Alparnir, þ.e.a.s. Savoie hérað í suðvestur frá Sviss .
2010 – Suður-Sviss, Vallais-hérað, auk nyrsta hluta Savoie héraðs í Frakklandi.
Takmarkið með ferðunum var:
1.Að fá tilfinningu fyrir skóginum frá trjámörkum og niður í dalbotna og láglendi.
2.Að reyna að átta mig á hvort megi velja nákvæmar þau kvæmi
af evrópulerki, sem virka mest freistandi fyrir íslenskar aðstæður.
Önnur trjátegund, Pinus cembra er skoðuð í leiðinni og af báðum er safnað fræsýnishornum
til að sá og prófa lauslega í Nátthaga. Í fáein skipti er einnig safnað prufum af Picea abies.
Margar fleiri ferðir eru örugglega eftir, því fróðleiksþorstinn og landslagsaðdáandinn
vilja meira, auk bensínpetala-kitli-fíkilsins, sem fær heilmikið kikk úr þessu spani!
Stefnan hefur allan tímann verið á efstu fjallaþorp á hverju svæði og öll fjallaskörð sem
vegir liggja yfir, sem sagt alls staðar þar sem bíllinn kemst upp fyrir skógarmörk.
Út úr þessu er farin að myndast tilfinning fyrir því hvernig mætti skipta skóginum eftir hæð.
Aðrar trjátegundir, sem eru hitakærari heldur en ofangreindar, gefa vísbendingar.

Evrópulerki og sembrafura þrífast ágætlega hérlendis við það hitastig sem hér
ríkir, segjum gróflega meðalhiti maí – september, “pentatermen” 7-9 °C (?) á
hlýlegri stöðunum. Í ræðu og riti er oftar talað um tritermen og tetratermen
en ég kýs að tala um 5 mánuði, þar sem öll hitasumman er reiknuð inn sem
hefur áhrif á vöxt frá byrjun til enda.
Hér á landi vex garðahlynur, Acer pseudoplatanus, þokkalega, en þó með
töluverðum byrjunarörðugleikum, haustkal. Eldri tré eru laus við haustkal.
Hlynur vex og þrífst alls staðar þar sem haustfrost koma ekki alltof snemma,
og þar sem hitasumma sumarsins er nokkurn vegin nógu há (hversu há?).
Hlynur vex villtur í Alpafjöllum upp í 1700-1800 metra hæð, stöku tré finnst hærra.
Önnur tegund, hesli, Corylus avellana, þrífst ekki hér með góðu móti. Það á erfitt
með að ná að ljúka vexti fullkomlega vegna of lágs sumarhita. Það þrífst í
Alpafjöllum upp í 1200-1300 metra hæð.
Ef miðað er við hámarkshæðarútbreiðslu þessara tveggja tegunda má segja að
hæðarbilið:
1750 og uppfyrir trjámörk (2100 – 2700 metrar) sé hinn eiginlegi háfjallaskógur.
1200-1750 metra hæðarbilið er hlíðarskógur, meðalhiti þar er hærri en hérlendis.
Og neðan 1200 metra hæðarlínunnar eru plöntur aðlagaðar miklu hærri hita.

Sundurliðun á kvæmum eftir hæðarlögum
sem sáð var til frá 1954 til 1998:

(Tumastöðum, Hallormsstað, Mógilsá, Fossvogi, Vöglum, Akureyri, Þöll.
1. Háfjallaskógur frá ca. 1750 metra hæð og ofar:
14 kvæmi.
2. Hlíðarskógur frá ca. 1750 metra hæð og niður í 1200 metra hæð:
16 kvæmi.
3. Dalbotnaskógur og lægra, neðan 1200 metra hæðarlínunnar:
32 kvæmi.
48 kvæmi frá stöðum fyrir neðan háfjallaskóginn eru sennilega
búin að sýna nóg um möguleika þeirra til að vaxa eðlilega hérlendis.
Er það svo? Mjög skiptar skoðanir því ! Þau geta vaxið mjög hratt, en
haustkal og meðfylgjandi stofngallar meira áberandi.
Hlutföllin í kvæmavali sem keypt voru inn eða safnað 2007 – 2009 og sáð til í Nátthaga:
Háfjallaskógur: 13 kvæmi . Öll þessi eru alveg gul af haustlit 31. október.
Hlíðarskógur: 2 kvæmi. Annað kvæmið var ennþá tiltölulega grænt 31. október!

=Ferð 2007
= Ferð 2009

Söfnunarstaðir

= Ferð 2010
= Aðkeypt fræ 2009 -2010
=kvæmi í Holtsdal (Sviss-Italy- France)

4 staðir

Tilvitnanir úr grein Þrastar og Þórarins í Skógræktarritinu 2.tbl. 2009:
-Úr samanburðartilraun í Hallormsstaðarskógi frá 1967:
“Tilhneigin var til þess að form stofns væri ívið skárra eftir því sem kvæmið
var úr meiri h.y.s., en hún var ekki marktæk sökum þess hvað tilraunin var
lítil og lifun léleg”. (þessi kvæmi voru sótt í 450 – 1400 m. h. y. s.)
-Úr samanburðartilraun víða um land gróðursett 1996-1998:
“Nokkur tilhneigin var meðal Alpafjallakvæmanna til þess að form trjáa væri
betra eftir því sem kvæmin voru úr meiri h.y.s. en ekki fannst þó marktæk
fylgni þar á skv. aðhvarfgreiningu.”
“Þá er líklegt að betri árangur náist eftir því sem kvæmið er úr meiri h.y.s.,
einkum varðandi vaxtarform trjánna.”
Og:
“Mikill vaxtarþróttur sumra láglendiskvæma dugar ekki til að vega upp á móti
lélegri lifun og afleitu formi þannig að hægt sé að mæla með þeim”.
Af ofangreindu má álykta að framleiðendur og skógarbændur ættu að
einbeita sér að ræktun háfjallakvæmanna, sem sagt kvæma ofan frá 1750 m. og ofar
til að fá hærra hlutfall af beinvöxnum trjám fyrir timburframleiðslu.

Önnur tilvitnun úr grein Þrastar og Þórarins:
“Mikil afföll ungplantna af völdum haustkals eru þó sennilega mesta hindrun
í vegi fyrir ræktun evrópulerkis, þ.e.a.s. vandamálið er í upphafi lotunnar.”
Annað sem kálaði plöntunum strax í upphafi eftir gróðursetningu var t.d.:
-Lélegar plöntur við gróðursetningu, sum kvæmin.
-Gróðursett í unnið land (frostlyfting)
-Gróðursett í of feitt land (grasvöxtur)
-Gróðursett í flatt land (aukin kalhætta af völdum sumar-/haustfrosta)
Sem sagt:
- vanda þarf betur til verka við framleiðslu plantnanna.
-val á landi undir evrópulerki þarf að vera sérlega vel úthugsað.
Spurning.
Er hægt með breyttri framleiðsluaðferð og tvöfalt lengri framleiðslutíma
Að hækka hlutfall þeirra plantna sem síður lenda í að haustkala?
Stærsta vandamálið er jú “í upphafi vaxtarlotunnar”.

Út frá hitaþörf má ætla að háfjallakvæmin úr Alpafjöllum dugi betur en þau sem
sótt eru neðar í landsslaginu.
Það virðist lítið mál að fullnægja hitaþörf þeirra á hlýrri stöðum hérlendis.
Auðvelt er að nálgast háfjallakvæmin, en oft lengra á milli góðra fræára.
En hitastigið er einungis einn þáttur fyrir þroska árssprotans.
Vaxtarstopp er annar þáttur sem ræðst meir af daglengd (lengd nætur).
Mest afgerandi veikleikinn hjá evrópulerkinu er mikil tilhneiging til að verða fyrir
haustkali við okkar aðstæður.
Vaxtarstoppið kemur of seint hjá flestum trjánna við okkar ljóslotuskilyrði,
sérstaklega á meðan trén eru ung, en breytileikinn er gífurlegur milli trjáa
innan hvers kvæmis, ekki bara á milli kvæma.
Hitastig eitt og sér dugir ekki til að “slökkva” á vexti og örva vetrarundirbúning.

Dæmi um breytileika í vaxtarformi hjá einu kvæmi í Holtsdal.
Frá beinvöxnu, hlykkjalausu tré og niður í runnaviðrini!

7 af 15 trjám lifandi í einni röð. Kvæmi frá
Livigno í 1900 m. hæð, Ítalíu.

Alpafjöllin eru að mestu á milli breiddargráðanna 44° – 47° norður.
Ísland er á milli ca. 63°25’ – 66°30’ norður.
Af því leiðir að NÓGU LÖNG nótt til að framkalla vaxtarstopp hjá evrópulerki
kemur full seint hjá okkur. Sumarið 2010 sást að endabrum voru þegar mynduð
25. ágúst, en frostþol er varla nokkuð á því stigi (?). Algengt er að nætufrost byrji
mjög víða um land eftir miðjan ágúst.
Vaxtarsprotar á evrópulerki eru af þessum sökum oft með svokallaðan síðvöxt hér,
sem ekki sést á trjánum við skógarmörk í Alpafjöllum.
Vaxtarstopp íslensks birkis er sýnilegt ca. 15. ágúst. Sennilega er vaxtarstopp við
skógarmörk evrópulerkis einnig um 15. ágúst í heimkynnum þess, en alla veganna
tveimur-þremur vikum seinna hérlendis á sama kvæmi (get mér þess til).
Toppsprotar, Moosalp ca. 2100-2200 m hæð.

Toppsproti í Nátthaga.

Í Holtsdal á Síðu sést gríðarlegur breytileiki í vaxtarformi trjánna , toppsprota og
haustkalstilhneigingum á milli trjánna innan sama kvæmis, hjá öllum kvæmunum
af evrópulerki.
Sum trén eru þó þráðbein frá byrjun, virðast aldrei hafa misst toppbrum!!!
Er hægt að ná betur út úr ræktun upp af fræi þeim evrópulerkistrjám,
sem “kunna ekki annað” en vaxa að mestu áfallalaust eftir gróðursetningu
í íslenska jörð, þ.e.a.s. án þess að verða fyrir haustkali,
með breyttum framleiðsluaðferðum?

Um 3 m.
háir
og
ótrúlega
hnökralausir,
óbugðóttir,
stofnar!
Kvæmi:
Celerina
frá
AusturSviss,
1760
m.y.s.

Það er engu líkara en að
þessi tré hafi aldrei nokkurn
tímann misst endabrum,
aldrei orðið fyrir haustkali!
Þetta er evrópulerki
frá Törbel í Valais-kantónu
í Suður-Sviss, 2100 m.y.s.
Má ekki bara klónrækta,
vefjarækta þessa
einstaklinga fyrir
sunnlenska skógrækt
og sleppa öllu fræveseni
með tilheyrandi
grisjunarkostnaði?
Hvað kostar að grisja skóg?
Hver er endanlegur
kostnaður við hefðbunda
skógrækt frá fræi til
timburfellingar eftir
eina vaxtarlotu ca. 100 ár?

Núverandi framleiðsla á evrópulerki.
-Sáð beint í fjölpotta, oftast 67 gt. um miðjan júní, keyrt áfram allt sumarið með vökvun
og áburði til að ná óskaðri hæð skv. útboði kaupanda.
-Skyggt í viku eða svo í byrjun ágúst eða fyrr ca. 5 cm áður en plöntur eru komnar í
óskaða hæð. Gert til að örva endabrumsmyndun og stöðva hæðarvöxt.
(Stundum þarf að skyggja aftur eða lengur)
-Sorterað, hæðarjöfnun, sverleikajöfnun og frákast.
-Sett í geymslu yfir vetur í kæli eða frysti. NB! ekki hægt að gera fyrr en seint í október
þegar nálar hafa gulnað og fallið að mestu af.
NB! Vegna þess að vöxturinn var stöðvaður með skyggingu, skilur stærðarsortering ekki
á milli velaðlagaðra planta að íslensku sumri og þeirra sem haga sér vitlaust, ljúka vexti
of seint.
- Þessi framleiðslumáti leiðir til miklu meiri affalla eftir gróðursetningu heldur en
ræktun í 4-5 ár.
- Afleiðing er, að gróðursetja þarf þéttar og grisja meira og það tímanlega, eða hreinlega
planta aftur í stærstu “götin” af því of margar plöntur fórust fyrstu árin!
- Eykur kostnað og dregur úr áhuga á að nýta evrópulerki í skógrækt.
Ofangreind framleiðsluaðferð hentar illa fyrir evrópulerki, af því mesti veikleiki evrópulerkis
við okkar aðstæður er tilhneiging til að fá mikið haustkal.

Eru menn tilbúnir til að borga hærra verð fyrir öruggari plöntur?
Furðumargir eru tilbúnir til þess þegar þeir vita hvað liggur að baki já!
Í garðplöntustöð minni hef ég eytt töluverðum tíma, fjármunum og kröftum í að
prófa nýjar tegundir, ný kvæmi og að draga betur fram betri plönturnar úr hverri
sáningu. Hlynur, askur, álmur, svartelri, eðalþinur, norðmannsþinur, rauðþinur,
myrkárþöll og margt fleira. Ef tegund eða kvæmi eru alveg ný fyrir mér, þarf ég
lágmark 5 ára ræktunartíma frá sáningu fram til þess að plöntur standi upp úr
sem vaxa eðlilega án þess að kala, hvorki vor né haust, eru beinar og eðlilegar í
vaxtarformi. Fyrsta ár sáning og priklun í potta, annað og þriðja sumar vöxtur
í köldu, óupphituðu plasthúsi, settar út í karm þriðja haustið og geymdar þar undir
hvítu byggingarplasti til maí. Vaxa óvarðar fjórða sumar og er óvarðar fjórða
veturinn og vaxa áfram óvarðar fimmta sumarið og eru óvarðar sjötta veturinn.
Það sem eftir stendur beinvaxið og ókalið eru greinilega einstaklingar sem láta sér
nægja sumarhitann í Nátthaga og haga sér rétt miðað við daglengdina þar.
Viðskiptavinurinn spyr alltaf, ef honum er boðið eitthvað nýtt: “er plantan harðgerð
og örugg?” Segi ég já, þá selst plantan!
Segi ég að plantan sé lítt reynd ennþá, þá bíður viðskiptavinurinn frekar en að taka
þátt í kostnaði við að prófa plöntuna. Í 90% tilvika leyfist mér alls ekki að selja “lítt
reyndar plöntur” . Ég á að borga tilraunakostnaðinn sjálfur!
Hvað segir þá skógræktarfólk, þegar því er boðið evrópulerki ? hmmm!
Það eru til svo margar kalsögur og bugðóttar sögur af því . Oh my God!

Skógarplöntuframleiðendur þurfa að eyða 2 árum í að framleiða t.d. fjallaþin,
lindifuru og broddfuru. Þau ná ekki útplöntunarstærð fyrr. Evrópulerki stækkar
miklu hraðar en getur sennilega verið með ofangreindum í framleiðsluferlinu.
Tveggja ára framleiðsluferli á evrópulerki, afhending eftir 2 vetur:
1. Sá ca. 1. júlí á hefðbundinn hátt, en nú í 40 eða 35 gata bakka.
2. Plönturnar aldar upp í óupphituðu húsi fram á haust. Engin skygging!
3. Ekki sorterað um haustið en fjölpottarnir settir í karm og geymdir undir hvítu
byggingarplasti , alveg lokað fram í maí.
4. Hugsanlega þarf að úða plönturnar áður með sveppaeitri.
5. Sorterað í júní annað árið í tvo flokka, A. Algjörlega ókalnar og B. Frákast/hent.
6. Vaxa óvarðar utandyra fram á haust.
Engin skygging!
7. Látnar standa berar í karmi annan veturinn.
8. Sorteraðar í maí –júní í A. Algjörlega ókalnar plöntur og B. Frákast/hent.
9. Afhendar til útplöntunar í júní.
NB! Endabrum eru látin myndast á náttúrulegan hátt bæði sumrin, engin skygging.
Haustkal kemur í ljós strax hjá þeim plöntum sem ljúka vexti of seint.
Aðeins heilar plöntur með heilum toppi fara í sölu og skógrækt.
NB! Allri áburðargjöf stillt í hóf. Ekki hlaða plönturnar upp með óþarfa næringu!

Evrópulerki af 8 kvæmum 14. október 2010

40 plöntur áður en
flokkað var
14. Október 2010

Hið mikilvæga
ENDABRUM !

Bein og óskemmd

Endabrum var skemmt vorið 2010

Frákast

Þessi mynd úr efsta hluta Engadindalsins, fyrir ofan þorpið Surlei gengt Silvaplana sýnir
nokkuð dæmigerða útbreiðslu evrópulerkis upp að skógarmörkum, en fyrir ofan það
má sjá sembrafuru þrífast ennþá hærra upp (dökku dílarnir uppi í fjallinu).

Evrópulerki í Nátthaga í ágúst 2007.
Gróðursett 1992, grisjuð 2002. Kvæmi
Laufen eða Siegesdorf frá Þýskalandi, eða
Austur-Týról keypt á Tumastöðum 1992.

Toppurinn á sama tré þremur árum eftir
að haustkal í hörðu hausthreti um miðjan
september 2007 eyðilagði hann!

Í Holtsdal um miðjan september 2008.

Evrópulerki frá Celerina í Sviss
1760 mys. í september 2008.

Evrópulerki frá Törbel í Sviss
2100 mys. í september 2008.

Evrópulerki
Valmeinier
1500 mys.
Frakkland.

Evrópulerki
Mouriaye
1600 mys.
Frakkland.

Tilraun í Holtsdal á Síðu myndað um miðjan september 2008.

Evrópulerki
Sandvika
Aðflutt frá Skotlandi til
Sandvika í Noregi,
Nákvæmur uppruni í
Alpafjöllum óþekktur.

Á næstu árum þarf að einbeita sér að því að prófa betur evrópulerkið og þá sérstaklega
háfjallakvæmi frá sem flestum stöðum í Alpafjöllunum.
Langmest hefur verið prófað frá Graubünden kantónunni í austurhluta Sviss , fáein
kvæmi frá Týról í Austurríki og nokkur frá Þýskalandi.
Frönsku kvæmin finnst mér koma svolítið á óvart , úr1500-1600 metra hæð, og þau eru
að auki sótt mjög sunnarlega í frönsku Ölpunum (héraðið Cote d’Azur).
Spurning er hvort, frönsk kvæmi sótt úr meiri hæð, 1900 – 2500 metra hæð frá héraðinu
norðan við Cote d’Azur-hérað, Savoie-hérað, muni standa sig betur?
Törbelkvæmið er frá Vallaiskantónunni í Suður-Sviss.
Í þeirri kantónu eru a.m.k. 6 staðir NORÐAN við hátinda Suður-Alpanna sem eru mjög
aðgengilegir til að safna fræi af háfjallakvæmum.
Það er langt í frá fullreynt með evrópulerkið.
Evrópulerki getur komist af með lægri sumarhita heldur en gerist í dölum og
neðri fjallshlíðum í heimkynnum þess. Það sýna mörg trjánna hér, en ég vona samt
að háfjallakvæmin muni gefa hærri prósentu af plöntum, sem haga sér rétt ,
af því sumarhitinn við skógarmörk í Ölpunum er nær því sem gerist á Íslandi.
Daglengdaráhrif má hugsanlega draga úr með lengri framleiðslutíma áður en plöntur
eru afhentar úr stöð. Það gefur færi á nákvæmari sorteringu í frákastplöntur
og plöntur sem setjandi eru á íslenskt veðurfar.

Evrópulerki í Múlakoti í
11. Október 2009.
Kvæmi frá Celerina 1780
metra hæð í Graubunden
í Sviss. Sáð 1972 á
Tumastöðum. VÁ !!!
Mikil fræmyndun byrjuð.

Sjáumst aftur.

Takk fyrir.
Aufwiedersehen.

Au revoir.

Ciao.

Mont Blanc 4810 metra hátt í öllu sínu veldi séð frá suðsuðvestri. Grónar, skóglausar
fjallshlíðar ná langt upp fyrir skógarmörk, alveg upp fyrir 3000 metra hæðarlínuna.

PS. Staðir sem ég myndi vilja ná í kvæmi fyrir íslenska skógrækt núna sem fyrst:
Bæði af evrópulerki og sembrafuru.
Val d’Isere á leiðinni yfir Col de l’Iseran (2764 m. hátt) mikil sjálfsáning í gangi!
Arolla (fjallaþorp í 2000 m. hæð), lerkið er þráðbeint og flott!
Chantolin (fjallaþorp í 2000 m. hæð), þægilegar gönguleiðir í 2000-2500 m. hæð,
flest trén þráðbein!
Moosalp fyrir ofan Törbel, landslagið ávalt og opið fyrir öllum áttum í 2000-2200 m.
mikið af gömlum skógi, margar kynslóðir hlið við hlið.
Saas Fee. Mjög auðvelt aðgengi alla leið upp fyrir skógarmörk og auðvelt að
finna þráðbein fræmóðurtré við skógarmörk.
Silvaplana (fjallaþorp í 1850 m. hæð) gönguleiðir um allt og auðvelt að finna
góðar, þráðbeinar fræmæður.
Mig langar að nefna fleiri staði, en læt þessa duga!

Evrópulerkisöldungar og ungskógur í 2100 metra hæð, ofan við Törbel, Vallais, Sviss.

Evrópulerkiskógur á fjallsöxl, í ca. 2000-2100 m.hæð, sennilega héðan
sem Törbel-kvæmið er sótt, ólíkur öðrum söfnunarstöðum, kollur!

