
Avrit í gróti
Flótandi lava kann varðveita skap, avrit og partar 
av trøum við at stadna skjótt, tá ið hon flýtur rund-
an um viðarbular. Hetta saman við kanningum av 
plantu sáði (pollen, en.) gevur okkum vísindafólkum 
møgu leikan at kaga aftur til forna vøksturin, tá ið 
Føroyar blivu til, og kann samstundis geva eina 
lýs ing av tátíðarinnar floru og ikki minst veðurlagi. 
Flestu okkara kennast við partar av hesum fyribrigdi, 
utt an tó at skilja upprunan til hesi gátufullu holini 
í grót inum (Sí mynd 1).

Læran um steinrenningar og fornar lívverur kall-
ast stein renningafrøði (paleontology, en.). Tann part-

ur av hesari vísindagreinini, ið fevnir um plantu-
stein renn ing ar, bleiv ikki veruliga mentur fyrr enn 
í fyrru helvt av 19.-indu øld, men hevur síð ani 
greinað planturíkið gjøgnum nærum alla jarð ar søg-
una, gjøgnum skiftandi veðurlag, skiftandi lands løg 
og skiftandi landafrøðiliga býtið millum hav og 
land.

Føroyska jarðfrøðin
Tann jarðfrøðiliga fláarøðin er so at siga øll uppbygd 
av basaltiskum lavafláum. Hesar fláir blivu til av tí 
áhaldandi gosvirkseminum, ið bygdi upp Føroyar 
og tann risastóra norðuratlantiska basaltháslættan 
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GREINARØÐ Í SEKS PØRTUM UM STEINRENNINGAR – TRIÐI PARTUR: 

Fornur 
skógarvøkstur 
– avrit frá viðarbulum í 
føroyska grótinum
Steinrenningar í Føroyum av trøum og plantum eru ikki nógv lýstar í 

vísindaligum greinum, men eru nógv vanligari enn fólk flest geva sær far 

um. Í hesi greinarøðini seta vit sjóneykuna á nøkur av hesum spennandi 

fyribrigdum. Hesa triðju greinina hava vit valt at býta upp í tveir partar. Fyrsti 

partur snýr seg um avrit av viðarbulum í basaltfláunum, og seinni parturin 

setir meira fokus á avrit av bløðum og trøum í sand og leirsteini og koli og á 

steinrunnar viðarbular uttan av landgrunninum.
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GREINATEKSTUR

Mynd 1. Avrit eftir 
forn um gróðri í gróti. 
Avritini (holurnar) í 
grá liga basaltinum eru 
eftir greinum, ið vórðu 
fangaðar og brendar 
upp av basaltbræðingini. 
Holu vegg irnir eru seinni 
klædd ir við hvítum soð
stein sløgum, í hesum 
føri chabbasitt. Niðast í 
klett inum sæst reydliga 
legugrótið, ið var jørð ild
ið, hesi trøini vuksu í. 
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fyri umleið 60 til 55 miliónum árum síðani. Tekin 
frá hesum ógvisliga gosvirksemi eru at síggja á landi, 
líka frá Eysturkanada (Baffin Island), Eystur- og 
Vesturgrønlandi, í Norðurírlandi, Hebridunum og 
í Føroyum. Hesin basaltháslætti er fleiri ferðir so 
stórur til havs enn á landi, og er at finna á bæði 
eystara og vestara landgrunninum fram við øllum 
Norðuratlantshavinum. 

Størsti parturin av fláarøðini fevnir sostatt um 
basaltfláir, men gróttilfarið millum summar av 
fláunum í Føroyum og aðrastaðni við er legugrót. 
Hetta serstaka goslegugrót 
verður stundum kallað 
royðu grót og verður í jarð-
frøði ligari lýsing ofta eisini 
nevnt sand/leir-steinur. 
Hetta heitið kann tískil 
tykj ast nakað torskilt. So 
her kemur ein stutt lýsing 
av legugróti. Legugrót er 
til far, ið er vorðið til við 
tær ing og niðurbróting av 
føst um gróti. Eins og vit 
síggja í dag, savnast leyst 
til far, sandur og eyrur í lág-
lendi, í áum og fram við 
áar bakka. Ímynda vit 
okkum landslagið, tá ið 
Føroyar vórðu til, var hetta 

saman borið við í dag nógv slættari. Eingi høg fjøll 
ella dalir prýddu landslagið.

Í tíðarbilinum millum einstøku eldgosini vóru 
styttri og longri steðgir. Stundum vóru hesir so mik-
ið langir, at leyst tilfar savnaðist og jørðildið varð 
til, soleiðis at gróður fekk fest seg. Hesin gróður 
var nógv øðrvísi enn vanligi skógarvøksturin, vit 
síggja í dag á okkara breiddarstigi. Tað er tó ikki 
møguligt at siga neyvt, hvørji sløg av trøum talan 
er um bert út frá avritunum. Men kanningar av 
plantusáð hava verið gjørdar í Føroyum í fleiri 

Mynd 2. Á helluni í 
Gróturð við Gróthúsvatn 
á Sandi eru sjáldsama 
vøkur avrit frá kolaðum 
viðarbulum at síggja. 
Her síggjast fleiri avrit 
frá viðarbulum, sum 
eru fleiri metrar langir. 
Sumstaðni síggjast eisini 
sera væl varðveitt avrit av 
uppkolaðum børki.
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umførum av m.a. Lund 1983; Lund 1989; Ellis, 
Bell et al. 2002 og Passey and Jolley 2009. Úrslitini 
vísa, at talan millum annað er um soppa- og bryo-
fytt grókorn, dinoflagilatar, plantualgur, sákorn frá 
Metasequoia occidentalis, sum er í ætt við risastóru 
redwood trøini og sáðkorn frá blómuplantum.

Sostatt varð føroyski basaltháslættin uppbygdur 
og niðurbrotin samstundis. Tíðarbil við áhaldandi 
gosvirksemi og onnur við minni gosvirksemi og 
skógarvøkstri skiftast. Út frá teimum trøum og 
plantusløgunum, ið eru staðfest í legugrótinum, er 
tað eyðsæð, at veðurlagið var nógv lýggjari enn tað 
er í dag. Havast skal eisini í huga, at Føroyar við 
meginlandarákinum hava flutt seg rættiliga langt 
norðureftir, síðani basaltháslættin varð til. 

Tá ið basaltisk lava floymir upp úr jørðini, er 
hon sera heit, eini 1100-1200 C. Tá ið so ein slavin 
viðar bulur dettur niður í gosbræðingina ella verður 
um girdur av henni, kølir hann samstundis bræð-
ing ina rundan um seg, so at hon storknar skjótt. 

Ymisk avrit
Ymisk sløg av avritum frá viðarbulum eru at finna 

í føroysku náttúruni. Og her koma nøkur dømi, 
hvussu hesi avrit síggja út, og hvussu tey eru vorðin 
til. Ímynda vit okkum t.d. eitt fótaspor í vátum 
sandi, so er hetta eitt negativt avrit av sjálvum 
fótinum, ið gjørdi sporið. Fylla vit ístaðin fótasporið 
við gipsi, og hyggja vit at hesum avriti, fáa vit eitt 
sokallað positivt avrit av sjálvum fótinum. Nógv 
tey flestu avritini av trøum í Føroyum eru negativ 
(sí myndirnar 2-4). Í urðini sunnan fyri Gróthúsvatn 
á Sandoynni (sí mynd 2) eru fleiri sera vøkur negativ 
avrit frá viðarbulum at síggja. Hesir viðarbular hava 
verið útvið ½ metur tjúkkir og eini 10 metrar langir. 
Hesi avritini eru oman á sjálvari basaltflónni, og 
stava tey helst frá, at trøini eru dottin niður yvir 
rennandi grótbræðingina og sostatt gjørt avrit niður 
á grótskorpuna.

Eisini við gamla oyggjarvegin á Streymoynni, á 
Sundshálsi, eru negativ plantuavrit at síggja. Hesi 
síggjast sum rund hol í grótinum (sí mynd 3) nið ar-
laga í basaltflónni. Legugrótið undir vísir eisini 
onn ur tekin um, at her hevur verið lívligur gróður. 
Hetta sæst m.a. við, at smáar úrskiljingar av jarn-
stein slagn um hematitt geva legugrótinum eina 

Mynd 3. Við vegin uppi á Sundshálsi á 
Oyggjarvegnum síggjast fleiri negativ avrit 
í grótinum, beint yvir fláamarkinum niður 
ímóti legugrótinum. Legugrótið undir vísir 
eisini onnur tekin um, at her hevur verið 
lívligur gróður. Hetta sæst m.a. við at smáar 
úrskiljingar av jarnsteinslagnum hematitt 
geva legugrótinum eina plettutta útsjónd.

Mynd 4. Marnar á Skúr vísir á avrit í 
berginum eystantil á Nólsoynni, sum er 

fleiri metrar langt. Negativa avritið av 
viðarbulinum sæst týðiliga og farvegurin 

av fleiri metra langa trænum sæst sum 
ein lind av hvítum soðsteinum.
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plettutta útsjónd (Ellis, 
Bell et al. 2002). Enn finst 
ikki nakað full fíggjað 
yvirlit yvir hesar stein-
renn ing ar í Føroyum, 
men hetta fyri brigdið er 
staðfest í nær um øllum 
oyggjum. Tó skal sigast, 
at í skriv andi stund eru 
fleiri lið av gransk arum í 
ferð við at granska 
steinrenningar frá 
plantum í føroyska grót-
inum, íroknað so nevndar 
spor-stein renn ingar (trace 
fossils, en.).

Tey sokallaðu positivu avritini (sí mynd 5) eru 
nakað meira sjáldsom. Ímynda vit okkum somu 
tilgongd, sum tá ið negativu avritini verða til, men 
at t.d. eitt hol eftir einum viðarbuli seinni fyllist 
við flótandi lava, sum síðan stadnar har, fáa vit ein 
positivan form av upprunaliga viðarbulinum. Hetta 
sæst eitt nú í Søltuvík (mynd 5). Her er eitt positivt 

avrit varðveitt í fjøruni í niðara parti av einari 
lavaflógv.

Úti í fjøruni eystanfyri á Nólsoynni sæst heldur 
sjáld samt fyribrigdi (sí mynd 6). Her er ein 
steinrenning av einum standandi viðarbuli. Í hesum 
føri hevur grót bræð ing in ikki megnað at skrætt træið 
upp við rót, men ein stubbi stóð eftir, sum síðani 
er varð veittur.

Mynd 5. Í niðara parti av basaltflógv í Søltuvík 
sæst hetta vakra positiva plantuavrit. Her er 
viðarbulurin endurskaptur við at flótandi lava er 
floymd inn í holið eftir tí uppkolaða bulinum. 
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Mynd 6. Eystanfyri á Nólsoynni sæst ein 
standandi viðarbulur. Grótbræðingin hevur í 

hesum føri ikki heilt megnað at skræða træið 
upp, og tískil sæst avritið standandi júst á sama 

stað, har ið træið vaks. Hetta fyribrigdið er nakað 
sjáldsamari enn hini avritini. 


