
1 
 

Island 28. juni til 6. juli 2019 

DOF Travel 

  

 

 

 

 

Turens art: Havterne   Foto: Mikael Østergaard 

 

 

 

 

 

 

Forfatter: Lene Smith 

Foto: Mikael Østergård og Lene Smith 



2 
 

Indholdsfortegnelse 

 

Indhold 
Indledning .......................................................................................................................................................... 3 

Turforløb ............................................................................................................................................................ 4 

Turprogrammet - dagbog .................................................................................................................................. 5 

Den 28. juni 2019 ........................................................................................................................................... 5 

Den 29. juni 2019 ........................................................................................................................................... 6 

Den 30. juni 2019 ........................................................................................................................................... 7 

Den 1. juli 2019 .............................................................................................................................................. 9 

Den 2. juli 2019 ............................................................................................................................................ 10 

Den 3. juli 2019 ............................................................................................................................................ 12 

Den 4. juli 2019 ............................................................................................................................................ 14 

Den 5. juli 2019 ............................................................................................................................................ 16 

Den 6. juli 2019 ............................................................................................................................................ 18 

Artsliste for turen Island den 28. juni til 6. juli 2019 ................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pibeand  - Foto: Mikael Østergaard 

 



3 
 

Indledning 

DOF Travel afholdt, efter mange års fravær, igen en tur til Island, i perioden 28. juni 2019 til 6. juli 

2019. Turen blev arrangeret i samarbejde med Profil rejser, der stod for booking af værelser, biler, 

fly og hvalsafari. Turprogrammet er udarbejdet af turleder Lene Smith. På trods af det stadig høje 

prisniveau i Island, lykkedes det at få sammensat et turprogram, der bragte os til nogle af de 

væsentligste og fuglerigeste fuglelokaliteter, som Island kan byde på. Fokus var på at få set de 

lokale specialiteter og så mange ynglefugle som muligt. 

Turen var tilrettelagt sådan, at vi efter et kort ophold i Reykjavik, fløj direkte nordpå til Akureyri. 

Rejsen bestod af besøg i hovedområderne  

1. Mývatn med afstikkere til Husavik og Jökulsárgljúfur National Park 

2. Vestfjordene med Hólmavík og Látrabjarg 

3. Snæfellsnes, der blev nået ved at krydse fjorden Breidafjördur med stop på den lille fuglerige 

og beboede ø, Flatey 

 

       Rapporten indeholder en beskrivelse af dagsprogrammet for de enkelte dage krydret med egne og 

deltagernes billeder. 

 

Vejret var som blandet dansk sommervejr, men temperaturmæssigt et par grader lavere. Vi undgik  

lange regnvejrsdage, men fik dog afprøvet regntøjet. 

 

Deltagerene på rejsen var: 

Anne Gram Nielsen og Klaus Lund Larsen, Frands Jensen og Kirsten Breddam, Brian Ytzen Juhl, 

Vagn Kjerulf Jensen, Michael Østergaard Hansen, Karen Engelstoft, Elsa Larsen, Janne Käte Kjær 

Larsen, Morten Thorpe, Bent Koluda og Lene Smith (turleder) 
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Turforløb 
 

Den 28. juni 2019 Afgang Københavns lufthavn kl 8.10 
Mellemlanding i Keflavik. Bustransfer til Reykjavik lufthavn 
Birding i lufthavnsområdet 
Afgang Keflavik lufthavn kl. 16.10. Ankomst Akureyri lufthavn kl 16.55. 
Afhentning af 2 minvans og derefter ca. 60 km kørsel med stop ved Laxá 
elv 
Overnatning Icelandair Hotel Mývatn 
Kørsel: ca. 90 km 

Den 29. juni 2019 Afgang hotellet kl 9.00 
Hele dagen ved og omkring Mývatn. Stop ved Laxá, området omkring 
fuglemuseet Fuglasafn, Skútustadir, Dimmuborgdir, Jardbödin – Mývatn 
naturbad og endelig Námafjall – Helvedes køkken  
Overnatning Icelandair Hotel Mývatn. 
Kørsel: ca. 70 km 

Den 30. juni 2019 Afgang hotellet kl 8.00. 
Ankomst Húsavik. 3 timers hvalsafari i havet ud mod Grønlandshavet.  
Frokost i Húsavik  
Nordom halvøen ud mod Grønlandshavet. Stop var ved Oyarfjördur, 
Farmers hotel for kaffe og kage. Gennem naturparkområdet 
Jökulsárgljúfur National Park, besøg ved Ásbyrgi, søjlebasaltområdet 
Hljódaklettar og Dettifoss.  
Overnatning Icelandair Hotel Mývatn. 
Kørsel: ca. 200 km 

Den 1. juli 2019 Afgang hotellet kl 8.00 
Stop ved Laxá elven, Godafoss ”Gudernes vandfald”,  
Frokost og kaffe på Glaumbær kaffestuga  
Vatness halvøen med stop ved klippeformationen Hvitserkur  
Overnatning Hotel Finna i Hólmavík. 
Kørsel: ca 450 km 

Den 2. juli Afgang kl 9.00 
Kørsel til Breidavík  
Frokosten på Hotel Flokalundur 
Ankomst Hotel Breidavik sidst på eftermiddagen 
Birding i området 
Aftentur til Látrabjarg 
Overnatning Hotel Breidavik 
Kørsel: ca. 270 km 

Den 3. juli Afgang hotellet kl 9.00 
Hele dagen i området omkring Breidavik og Látrabjarg 
Frokost på hotellet 
Igen tur til Látrabjarg 
Aftensmad på hotellet 
Aftentur til Látrabjarg 
Kørsel: ca. 90 km 

Den 4. juli 2019 Afgang fra hotellet kl 9.00 
Afgang fra Brajánslækur 12.15   
Ankomst Flatey kl 13.30 
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Frokost og kaffe på øens hotel og restaurant  
Aftensmad samme sted 
Afgang Flatey kl. 20 
Ankomst Stykkisholmur ca. kl. 22 
Overnatning Fosshótel Stykkisholmur. 
Kørsel: ca. 90 km 

Den 5. juli 2019 Afgang hotellet kl 9.00 
Fra Stykkisholmúr bevægede vi os venstre om halvøen Snæfellsness. Så 
vulkanen Snæfellsjökull. Stop i Rif og ved Arnarstapi. 
Foto - og frokoststop  
Ankomst Hotel Cabinn ca. kl. 16.00 
Fælles middag foregik på en Street food restaurant på hovedgaden. 
Kørsel: ca 200 km 

Den 6. juli 2019 Hjemrejsedag  
Morgenmad og fælles farvel kl. 8.00 
Formiddagen til fri disposition.  
Afgang fra hotellet kl. 13 til Keflavik lufthavn 
Afgang fra Keflavik mod København kl. 16.10 
Kørsel: ca 70 km 

 
Turprogrammet - dagbog 

Den 28. juni 2019 

Rejsedag. Vi mødtes i Københavns lufthavn kl 6.15. Check-in foregik hurtigt og smertefrit, så der 

var tid til morgenkaffe inden afgang kl 8.15 til Keflavik, Island. 

Vi landede i Keflavik til tiden og fik hurtigt vores bagage. I lufthavnen blev vi mødt af en chauffør 

som skulle bringe os og vores bagage de ca. 60 km til Reykjavik lufthavn, hvorfra vi skulle flyve 

videre til Akureyri kl 16.10. 

Ventetiden blev brugt forskelligt. Nogle nåede en hurtig tur ind forbi det spektakulære koncert- og 

operahus (Harpa) der er tegnet af det danske arkitektkontor Henning Larsen Architects i 

samarbejde med kunstneren Olafur Eliasson som designede den karakteristiske facade i glas og 

stål, og andre gik tur i nærområdet omkring lufthavnen og fik nogle fuglearter på listen. 

Klokken 16.55 landede vi i Akureyri, hvor vi hentede de to minivans, som skulle bringe os videre på 

turen og retur til Keflavik. De to chauffører (Bent og Frands) samt deres reservechauffører (Klaus 

og Mikael) fik hentet bilerne og snart var vi på vej mod Icelandair Hotel Mývatn, hvor vi skulle 

overnatte de næste 3 nætter.  

Undervejs gjorde vi stop ved Laxá elven og fik de første af turens targetarter på listen. I den stærkt 

strømmende elev, så vi en Strømandehun og dens to ællinger, der i bedste surferstil krydsede den 

rivende elev fra den ene bred til den anden. Vi så ingen hanner, da de opholder sig langs kysten i 

sommermånederne. En Islandsk hvinand fløj forbi mens vi iagttog Strømænderne. Ved P-pladsen 

hvor vi parkerede vores biler holdt et par Odinshaner til.  

Hotellet lå meget tæt ved Mývatn og alle nåede forbi søen inden sengetid den første dag. Søen er 

fantastisk næringsrig og store flokke af sangsavner, forskellige andefugle, skalleslugere og Nordisk 
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Lappedykker yngler ved søen. Et stort antal Havterner, Vindrosler, Dobbelt bekkasiner, Islandsk 

Stor Kobbersneppe og Engpibere yngler ligeledes ved søen. 

Dagens Fugl – Strømand 

 

Strømand - Foto: Mikael Østergaard 

Den 29. juni 2019  

Mývatn er et af Islands absolutte ”must see”-områder, og dagen blev derfor tilbragt ved og 

omkring Mývatn. Vejret var lidt blandet – køligt, overskyet og lidt småregn af og til. Mere vil have 

mere, og derfor vendte vi tilbage til Laxá eleven igen, i håb om at komme på tæt hold af en 

Strømand. Det lykkedes ikke at få andet end et glimt af én, så vi drog videre til området omkring 

fuglemuseet Fuglasafn. Her så vi de første almindelige Kjover i både lys og mørk fase, 

Mosehornugle, Havlit og Sortand. Herfra videre til Skútustadir, der er kendt for sine pseudokratere 

og god udsigt over søen. Efter at have nydt udsigten og de mange Odinshaner og Sangsvaner, 

indtog vi dagens frokost, der bestod af lamme – eller tomatsuppe på den lokale turistshop. Næste 

stop var ved Dimmuborgdir, der har sit helt eget mikroklima med mange træer og blomster 

(Vibefedt og orkidéen Grønlands Gøgelilje). Her så vi tillige turens første Dværgfalk. Ved Jardbödin 

Mývatn naturbad fik flere af os et dejligt varmt bad mens andre fik en kop varm kaffe. Inden turen 

gik hjemad var vi forbi Námafjall – Helvedes køkken, hvor vi oplevede store stinkende og boblende 

mudderpøle. Her var der naturligt nok ingen fugle. 

Efter en dejlig middag på hotellet fik flere set Islom i søen. 

Dagens fugl – Odinshane 
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Odinshane - Foto: Mikael Østergaard 

Den 30. juni 2019  

Dagen startede tidligt med morgenmad kl 7. Inden da, havde flere nået ned til søen og fået et 

glimt af Islommen. Bilerne kørte fra Hotellet kl. 8 med kurs mod Húsavik, hvorfra dagens hvalsafari 

udgik fra. Ved billetkontoret fik turlederen at vide, at alle ville få en termoheldragt udleveret og at 

vi ville få god brug for den, som billetdamen udtalte det ” It is rough out there today”. Alle kom i 

dragterne og snart stod vi til søs i træbåden Gardur. Mallemuk fulgte os ud af havnen og snart 

fulgte Almindelig kjove, Alk, Lunde, Tejst og Topskarv også. Efter godt en times sejlads i ”gammel 

sø” fik vi øje på den første Pukkelhval og efter yderligere noget sejlads så vi yderligere 2, der i lang 

tid boltrede sig i havet og dukkede op ganske tæt på båden.  

 

Hale af neddykkende Pukkelhval - Foto: Mikael Østergaard 
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Lunderne havde vi vældig mange af og de yngler da også i stort tal (op i mod 100.000) på en ø i 

området. På vejen tilbage til havnen serverede personalet kakao og kanelsnegle i den noget 

krappe sø. Vel tilbage i land, kunne vi konstatere at de fleste havde klaret turen uden søsyge og 

var klar til frokost på den lokale cafe, der velvilligt åbnede for øverste etage for os. 

I frokostpausen sørgede Bent for, at de blikkende lamper i bilerne slukkede, ved at fylde AdBlue på 

tankene. Det havde AVIS ikke sørget for. 

Med fyldte maver og tanke gik turen nordpå. Området er sparsomt bebygget. Der ses lidt får i 

landskabet, der virker drysset ud med let hånd, ligesom Lupin, der præger landskabet. Der er 

mange Dobbeltbekkasiner, Vindrosler, Engpibere og Havterner.  

    

Vindrossel - Foto: Mikael Østergaard               Engpiber - Foto: Mikael Østergaard 

Vi gjorde stop ved en rasteplads ud mod Grønlandshavet. Her ynglede Malemuk og Rider på 

fjeldet og der sås Lunde og Tejst på havet. I luften over os kredsede Svartbag, Storkjove og 

Almindelig kjove. På engene bag os sås Hjejle, sangsvaner, Grågås, vindrossel og turens første 

Stenpikkere.       

Ude på landet stoppede vi ved Farmers hotel, Skùlagardur, der i bedste forsamlingshusstil, 

serverede stort ”Sønderjysk” kaffe - og kagebord. Det kunne vi ikke stå for – og slet ikke rugbrødet 

med lammerullepølse og friskbagte vafler med syltetøj og flødeskum. 

Nationalparken Jökulsárgljúfur rummer blandt andet seværdighederne Ásbergi (Odins hest 

Sleipners hovaftryk) – en lille perle med skov og en lille sø med ynglende Stor skallesluger, 

Mallemuk og Pibeand og et område med søjlebasalt og ikke mindst Dettifos, som er et voldsomt 

og buldrende vandfald. Her undgår man ikke at blive forundret over naturens kræfter, men heller 

ikke i at blive våd. Luften er fuldt af fine dråber vand fra det storslåede vandfald. Det til trods kan 

man stadig se når en Islom flyver over. 

Vi var hjemme ved hotellet kl 18.45.  

Dagen fugl: Lunde 
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Lunde - Foto: Mikael Østergaard 

Den 1. juli 2019  

Igen en morgen med tidlig morgenmad. En sidste morgen tur ned til søen, der pludselig virkede 

mere fugletom end de tidligere dage. Afgang fra hotellet kl 8. Vi kørte endnu engang forbi Laxá 

eleven for et sidste forsøg på at spotte Strømand. Heller ikke denne gang lykkedes det for os alle 

at få et godt glimt af strømanden, men vi så dog en forbiflyvende hun. Næste stop var ved 

Godafoss ”Gudernes vandfald, der tog sig smukt ud i det kølige, men smukke vejr. Her var 

Småspove, Engpiber og Vindrossel. Tilbage i bilerne kørte vi nu mod Holmavik og så fra bilerne 

omkring Akureyri, bl.a. Edderfugle med ællinger, Strandskade og Stor Skallesluger. På anbefaling 

fra en anden gruppe, der besøgte Island sidste år, besøgte vi tørvegården Glaubær, der ud over en 

kaffestuga også udgør et museum. Her fik vi frokost og fik set turens første sikre Kortnæbbet Gås. 

Landskabet var overdådigt – med dybe dale og høje bjerge. Her og der ses der heste og får i 

bakkerne. 

Efter frokosten bevægede vi os ud på halvøen Vatnsnes. Målet er klippeformationen Hvitserkur 

med ynglende Malemuk, Ride og Gråmåge og en forekomst af Gråsæl og Spættet Sæl.   

Inden vi nåede så langt havde vi desværre et uheld med førerbilen. En modkørende bil, med stor 

fart, ramte vores sidespejl i venstre side, der splintredes i mange stykker. Alle blev meget 

forskrækkede, men derefter lettede over, at der ikke skete nogen personskade. Efter at have 

udvekslet oplysninger kørte vi videre mod vores mål. Stemningen var lidt trykket, men lettede lidt 

da vi så Mosehornugle flyve foran bilen, da vi nærmede os monolitten Hvitserkur. Her så vi udover 
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ynglende Ride, Malemuk og Tejst, også turens første Gråmåge. På stranden så vi både Spættet sæl 

og Gråsæl, der lå og solede sig.  

    

Ride - Foto: Mikael Østergaard                            Malemuk - Foto Mikael Østergaard 

Snart efter bevægede vi os ud i Vestfjordende og Stenpikkere, Stor præstekrave og Almindelig 

Skarv dukkede op. Også 2 Gravænder så vi ved Kollafjord. Endelig efter en lang dag i bilerne og lidt 

rystede af dagens oplevelser, nåede vi frem til vores hotel i Holmavik. Vi blev hurtigt indkvarteret 

og henvist til aftensmad på den lokale Cafe Rice, der skulle vise sig at være et udsøgt spisested. 

Dagens fugl: Gråmåge 

Den 2. juli 2019  

Dagens første og væsentligste opgave stod Bent og Klaus for – reparation af sidespejlet. De fleste 

af os havde nok set et besøg på et værksted for os, men nej, en rulle gaffatape og et godt 

teamwork, løste problemerne med det smadrede sidespejl. På forunderlig vis lykkedes det at få 

samlet stumperne og få sidespejlet sat på, så det var anvendeligt og blev siddende. Således 

imponerede over arbejdet, satte vi os i bilerne og drog afsted mod Látrabjarg. Det blev 

fuglemæssigt ret tydeligt, at vi var kommet til et område, der præges af måger, lommer og Nordisk 

Lappedykker i et hidtil uset omfang. Vi gjorde stop ved en lille sø ved Reykólahreppur 

       

Nogle af deltagerne obser ved lille sø - foto: Lene Smith 
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Søen lå tæt ved havet og udgjorde en sand perle, hvor vi alle havde svært ved at få armene ned. 

Her ynglede 7 par Nordisk Lappedykker, 3 par Rødstrubbet Lom, Rødben, Stor Præstekrave, 

Hættemåge, Havterne og Bjergand samt flere arter, som vi ikke så unger af, blandt andet 

Småspove og Odinshane. Videre på vores vej ud mod Látrabjarg stoppede vi ved nogle af 

sandfladerne og studerede vaderne, som fouragerede der. Det var primært Stor Præstekrave og 

Sortgrå Ryle, men ude på vandet sås også Lunde og Tejst. 

Vejene er i dette område af Island også gode, men består på nogle strækninger af grus, hvilket 

naturligt sætter farten ned og udfordrer især passagererne på bagsæderne. Men efter en frokost 

på hotel Flokalundur, blev det igen tid til observationer på fladerne nedenfor hotellet. Her blev 

Vagn døbt på islandsk af en Havterne. Her så vi Hjejle, Sortgrå ryle, Almindelig ryle og Rødstrubet 

Lom. Den sidste strækning ud til Breidavik, foregik ad snoede veje, men med de første snespurve 

og udsigten i top, nåede vi sidst på eftermiddagen frem til Hotel Breidavik og blev hurtigt 

indkvarteret. Alle værelserne var med udsigt til strandeng, småsøer og havet. Flere nåede en tur til 

småsøerne, der husede over hundrede fouragerende Odinshaner inden aftensmaden. Endnu 

engang oplevede vi en meget dygtig kok.  

Efter den skønne middag og formaninger fra hotellets værtinde om at have respekt for de stejle 

klipper, drog vi på aftentur til Látrabjarg. Vi fulgte anbefalingen fra Johann Óli Hilmarsson om at 

være på bjerget efter kl 20, hvor Lunderne kommer hjem til rederne med næbbene fulde af Tobis. 

Aftenen var skøn med sol og kun lidt blæst. Et meget se-værdigt sted. På allernærmeste hold 

kunne vi studere Lunder, Mallemuk, Alk, Lomvie, Polarlomvie og Ride, der på ekstremt smalle 

klippehylder, ruger og opfostrer næste generation. Vi så hele tiden 2 - 3 Almindelig Kjove svæve 

rundt på jagt efter et offer, som den kan stresse til at aflevere fangsten.  

 

Lunder - Foto: Lene Smith 
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På udturen mente turlederen at have set en lille gåsestor, langhalset hvid fugl med sorte 

armsvingfjer og fik på tilbagevejen kikkerten på. Forventede en sangsvane, men så en Snegås. 

Flere i bilen og i den anden bil så den også, men tog den for at være en sangsvane. 

Således mætte af dagens mange oplevelser tørnede vi ind lidt efter midnat. 

Dagens fugl: Rødstrubet lom 

 

Rødstrubet lom - Foto: Mikael Østergaard 

Den 3. juli 2019  

Hele dagen tilbragte vi i området fra Breidavik og ud til Látrabjarg. Dagen startede regnfuld og 

blæsende 12 m/s og 10 gr. Så vi iførte os regntøj, huer og vanter og drog afsted med frokostpakker 

til Látrabjarg. I småsøerne i området så vi Odinshane, Rødstrubet Lom og på engene Småspove, 

Dobbeltbekkasin og Stenpikker. Trods regn og blæst stopper livet på fuglefjeldet ikke, da det er en 

travl periode. Så hurtigt kom kikkerterne frem igen, og vi nød synet på klippehylderne. I luften 

over havet hang Ride, Malemuk, Havterne, Gråmåge og Topskarv. 
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Vi blev enige om at spise frokostpakkerne hjemme på hotellet og tog derfor hjem. Igen fik vi øje på 

Snegåsen, der nu blev set af alle, dog ikke lige godt. Fuglen blev skræmt op og fløj væk fra 

området. 

Efter en hurtig frokost og en rask beslutning tog en bilfuld tilbage til stedet, hvor Snegåsen sidst 

var blevet set. Vi fandt den dog ikke i første omgang og gik derfor lidt rundt på må og få og 

studerede den spændende flora og geologi - og endelig dukkede snegåsen op igen. Alle der var 

med i bilen fik set den rigtigt godt, og fotograferne fik lov til at snige sig tættere på.  

    

Snegås - Foto: Lene Smith                                            Snigende fotografer og en glad Kirsten   

Efter endnu en overdådig middag på hotellet, drog vi afsted på endnu en aftentur til bjerget. I 

tilgift til de arter vi havde set tidligere på dagen, fik vi nu også en Islom i en af søerne. Snegåsen så 

vi igen på både ud- og hjemtur. 

Dagens fugl: Snegås 

Snegås - Foto: Mikael Østergaard 
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Den 4. juli 2019  

Afsked med Látrabjargområdet og kurs mod færgen til Flatey. Det er svært at bevæge sig fremad, 

uden at få øje på noget man gerne vil studere lidt nærmere. Dagens første stop gjaldt et museum 

for diverse. Her sås resterne af en C47/DC3 fra United States.  

    

C47/DC3 - Foto: Lene Smith                                                   Skibsvrag - Foto: Lene Smith 

I nærheden ynglede nogle Rødstrubet Lom. Vores næste stop var ved et gammelt skibsvrag, der 

her ligget i bunden af vigen i mange år og tiltrækker sig stor opmærksomhed.  

På vandet lå 3 Islommer ganske tæt på kysten. Det er en underskøn fugl. Vi så også Rødstrubet 

lom, Toppet Skallesluger, Sortgrå Ryle og Strandskade med store unger.  

I Brjánlækur lå færgen, der skulle bringe os og bilerne til Flatey og siden til Stykkisholmur. 

Overfarten sparer mange kilometer på landevejen - og er tilmed et pragtfuldt stop på den lille 

beboede ø Flatey. Man kan ikke have bil med på øen, men det gør nu ikke noget. Man afleverer 

bilnøglen i cafeteriet og personalet sørger for at bilen bliver kørt i land på slutdestinationen. Når 

færgen så kommer forbi igen ca. 6 timer senere hopper man om bord og i havnen står bilen og 

venter. Smart system. I land kan man nemt få 6 timer til at gå. Øen nærmest myldrer af fugle, der 

har travlt med at få unger på vingerne inden efteråret sætter ind. Sæsonen er kort, men intens. 

På øen ses rigtig mange Havterner, der yngler tæt - også på stierne hvor vi gik. Det mærkes, når de 

kommer tæt på - og det gør de.  Odinshanerne flyver også op fra små vådområder eller bare op fra 

græsset. Af andre arter kan nævnes Rødben, Grågås, Snespurv, Malemuk, Lunde, Tejst m. fl. 

Trods ihærdig spejden efter Thorshane fandt vi dem ikke. De ynglede i et afspærret område og 

blev heller ikke set flyvende. Som et plaster på såret, fik vi studeret en Tejstfamilie på nærmeste 

hold og de travle Lunder på græsskråningerne. 
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Flatey - Foto: Mikael Østergaard                                        Thorshane obs - Foto: Lene Smith 

Byens hotel og restaurant blev vores naturlige mødested. Der blev serveret dagens suppe, kaffe og 

kage. Aftensmaden indtog vi også i restauranten. Igen oplevede vi en kok, der virkelig kunne diske 

op med lækkerier. Kl. 20 gik vi mætte ombord på færgen, der skulle bringe os til Stykkisholmur og 

vores ventende biler. Bilerne stod klar på kajen og efter mindre end 5 min. kørsel var vi på 

Fosshotel Stykkishomur, hvor vi hurtigt blev indkvarteret. Klokken var blevet knapt 22. 

Dagens fugl: Islom 

Islom - Foto: Mikael Østergaard 
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Den 5. juli 2019  

Dagen startede lidt grå og kølig, men det ændrede sig i løbet af dagen. Fra Stykkisholmur 

bevægede vi os mod vest og første stop gjaldt en meget fotograferet klippeformation/vulkan ved 

Grundarfjardarbær. 

 

Vulkan ved Grundarfjardarbær - Foto Mikael Østergaard 

Dernæst stop ved fugleområdet Rifsós. Her myldrede det med Odinshane. I takt med at vi 

bevægede os rundt om næsset klarede vejret op og solen kom frem. Ved Anarstapi, hvor vi også 

gjorde stop findes endnu et fuglefjeld. Her står man og kikker ned på blandt andet ynglende Ride 

og Topskarv. I baggrunden mod land, tårnede vulkanen Snæfellsjökul sig op - helt uden skyer. Også 

her var der ynglende Havterne, der tydeligt gør opmærksom på sig selv, hvis man kommer for tæt 

på deres reder/unger. 

Frokosten indtog vi ved Langaholt, der var et kombineret Hotel, vandrehjem og golfbane. I en 

nærliggende sø havde vi Nordisk Lappedykker, Troldand og Sangsvane. Også her kunne vi opleve 

Småspove, Hjejle, Dobbeltbekkasin og Stor Kobbersneppe. 

     

Nordisk Lappedykker - Foto Mikael Østergaard               Lille Regnspove - Foto: Mikael Østergaard 
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Vi fik en helt uventet oplevelse, da vi på landevejen mødte en voksen Mink med sine 6 unger. Vi 

stoppede naturligvis for den lille familie, der løb ude på vejen i vores side. Familien forsvandt ind 

under vores bil, hvor ungerne peb. Moderen forsøgte at lokke de små med sig over på den anden 

side af vejen, men kom kun over med tre unger. Trafikken i modsatte retning stoppede også og 

flere forsøgte at ”hjælpe” moderen med de små unger, der løb i alle retninger. Til sidst bestemte vi 

os for at køre videre og anbefalede de øvrige biler at gøre det samme - og så håbe på at moderen 

selv fik styr på alle sine små unger. 

Sidste stop inden Reykjavik blev et område ved Melasvit, hvor fotograferne og andre kunne få 

billeder af de mange Islandske heste, der især præger områderne tæt på Reykjavik.  Forinden var 

vi blevet smidt væk af en sur lokal landmand, der mente vi opholdt os på privat grund. Vi forføjede 

os. Vi havde oprindeligt planlagt et stop ved vulkanen Eldborg, men missede afkørslen. Måske var 

det den sure bonde eller oplevelsen med den lille Minkfamilie, der gjorde os uopmærksomme, så 

vi ikke så visningen til vulkanen, det må stå hen i det uvisse. Vi overvejede at køre tilbage, men 

blev efter rådslagning enige om, at fortsætte mod Reykjavik. 

De hurtigere veje, en dæmning og en tunnel bragte os hurtigt frem til Reykjavik og vores hotel 

Hótel Cabin. 

Inden aftensmaden fik vi indhentet fleres dages opdatering af artslisten og fik fundet dagens fugle. 

Også turens fugl blev fundet - og det blev uden modkandidat Havterne, der havde fulgt os overalt 

på de steder vi besøgte. 

Den sidste fælles aftenmad indtog vi på en Streetfood-restaurant på hovedgaden. Maden var 

enkel og ukompliceret, og selskabet var hyggeligt og snakken gik lystigt. 

Dagens fugl: Stor Kobbersneppe 

 

Stor kobbersneppe - Foto: Mikael Østergaard 
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Den 6. juli 2019  

Store hjemrejsedag for de fleste af deltagerne. Efter morgenmaden sagde vi farvel til dem, der 

skulle blive i Reykjavik i yderligere nogle dage. Formiddagen var til fri disposition. Afgang fra 

hotellet kl 13 til Keflavik Lufthavn, hvorfra hjemrejsen foregik og hvor også bilerne skulle afleveres. 

Alle kom afsted til planlagt tid - og bilerne blev afleveret. 

 

Turdeltagerne fra venstre: Vagn, Frands, Kirsten, Karen, Morten, Klaus, Brian, Anne, Mikael, Janne, Else, 

Bent og Lene 

 

Artsliste for turen Island den 28. juni til 6. juli 2019  

Se nedenfor 
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Island fugleliste 28. juni 
til 6. juli 2019     28.06 29.06 30.06 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 

Danske navne Islandske navne Latinske navne                   

Sangsvane Àlft Cygnus cygnus xx xx xx xx x x x x   

Kortnæbbet gås Heiðagæs Anser brachyrhynchus       x x         

Grågås Grágæs Anser anser xx x x xx x     x   

Bramgås Helsingi Branta leucopsis                   

Snegås   Anser caerulescens         x x       

Gravand   Tadorna tadorna       x           

Gråand Stokkönd Anas platyrhynchos x x x x x x x x x 

Knarand Gargönd Anas strepera x xx x             

Spidsand Grafönd Anas acuta x x               

Pibeand Rauðhöfdaönd Anas penelope   xx x x       x   

Krikand Urtönd Anas crecca x x   x           

Bjergand Duggönd Aythya marila   x     x         

Troldand Skúfönd Anas fuligula x xx x x x x x x x 

Ederfugl Æðarfugl Somateria mollissima x   x xxx xx x x x x 

Sortand Hrafnsönd Melanitta nigra x x x             

Skeand   Anas clypeuta x x               

Havlit Hávella Clangula hyemalis   x   x           

Strømand Straumönd Histrionicus histrionicus x x   x           

Islandsk hvinand Húsönd Bucephala islandica x x   x           

Stor skallesluger Gulönd Mergus merganser x x x x     x     

Toppet skallesluger Toppönd Mergus serrator   x   x     x x   

Fjeldrype Rjúpa Lagopus muta x                 

Rødstrubet lom Lómur Gavia stellata x x   x x x x x   

Islom Himbrimi Gavia immer   x x x x x x     

Nordisk lappedykker Florgoði Podiceps auritus x xx x x x     x   

Mallemuk Fýll Fulmarus glacialis     xx x x x x x x 

Almindelig skråpe Skrofa Puffinus puffinus     x             

Sule Súla Morus bassanus         x x        
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Skarv Dílskarfur Phalacrocorax carbo       x x x x x   

Topskarv Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis x     x x x   x   

Havørn Haförn Haliaeetus albicilla                   

Dværgfalk Smyrill Falco columbarius   x               

Jagtfalk Fálki Falco rusticolus                   

Strandskade Tjaldur Haematopus ostralegus x     x x x x x x 

Stor præstekrave Sandlóa Charadrius hiaticula x   x x x x x x   

Hjejle Lóa el. Heiðlóa Pluvialis apricaria x x x x x x x x x 

Islandsk ryle   Calidris canatus             x     

Sandløber   Calidris alba     4             

Sortgrå ryle Sendlingur Calidris maritime   x x x x   x     

Stenvender   Arenaria intepres     x x x         

Almindelig ryle Lóuþræll Calidris alpine        x x x x x   

Rødben Stelkur Tringa tetanus x x x x x x x x x 

Stor kobbersneppe (islandsk) Jaðrakan Limosa limosa x x x x x   x x   

Småspove   Numenius phaepus xx x x x x   x x x 

Dobbeltbekkasin Hrossagaukur Gallinago, gallinago  xx xx xx x xx x x x x 

Thorshane Þórshani Phalaropus fulicarius               o   

Odinshane Oðinshani Phalaropus lobatus x xx x x xx xx x x x 

Storkjove Skúmur Stercorarius skua     x x   x       

Almindelig kjove Kjói Stercorarius parasiticus x x x x x x x x   

Hættemåge Hettumafur Chroicocephalus ridibundus x x x x x x x x x 

Stormmåge Sæðingur Larus canus x     x x x   x   

Sølvmåge Sílurmafur Larus argentatus x x   x x     x   

Svartbag Svartbakur Larus marinus x   x x x x x x x 

Sildemåge Sílamafur Larus fuscus x   x       x x   

Ride   Rissa tridactyla x     x     x x   

Gråmåge Hvitmafur Larus hyperboreus       x x xx x x   

Hvidvinget måge   Larus glaucoides       x           

Havterne Kría Sterna paradisaea xx xx xx xx xx xx x xx   

Lunde Lundi Fratecula artica     xx   xx xx x x x 



21 
 

Tejst Teista Cepphus grylle     x x x x x x   

Lomvie Langvia Uria aalge         xx xx   x   

Polarlomvie Struttnefja Uria lomvia         x x       

Alk Álka Alca torda     x   x x       

Klippedue   Columbia livia               x   

Mosehornugle Brandugla Asio flammeus   x   x           

Engpiber þúfuttlingur Anthus pratensis xx x x x x x x x x 

Hvid vipstjert Maríuerla Motocilla alba xx x x x x x x x x 

Stenpikker Steindepill Oenanthe oenanthe     x x x x x x   

Vindrossel Skógaþröstur Turdus iliacus xx xx xx x x x x x x 

Sjagger Gráþröstur Turdus pilaris                 x 

Solsort Svartþröstur Turdus merula         x     x   

Fuglekonge Glókollur Regulus regulus                   

Gærdesmutte Músarrindill Troglodytes troglodytes                   

Ravn Hrafn Corvus corax x x x x x x x x x 

Stær Stari Sturnus vulgaris xx x x x x     x x 

Gråspurv Gráspör Passer domesticus                   

Gråsisken Auðnutittlingur Carduelis flammea x   x x           

Snespurv Snjótittlingur Plectrophenax nivalis   x     x x x x   

                        

Pattedyr                       

Polarræv             x         

Spættet sæl             x x       

Gråsæl             x         

Pukkelhval         x             

Mink                   x   

Øresvin sp.         x             

Arter i alt     39 46 56 60 66 66 66 67 67 

xx = få og op til 20             

xxx=over 20             

X = Dagens fugl                       
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