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Færøerne - ad andre veje

Med en overdådig og fuglerig natur i centrum har de atlantiske øer været et popu-
lært rejsemål for Scanbird igennem en årrække. Måske er du en af de mange, der 
har haft glæde af vores faste, traditionsrige rundtur, måske har du været på besøg 
deroppe på egen hånd, eller måske overvejer du en tur efter flere års tøvende be-
slutning. Nu har vi et ekstra spændende bud på en udvidet rundtur, der vil tiltale 
alle, der sætter pris at opleve fuglene og naturen i de helt store rammer med ocea-
net, de grønne øer og de maleriske bygder ved fjorde og sunde – nye steder og nye 
landskaber.

I løbet af 7 indholdsrige dage skal vi rundt til ikke mindre end halvdelen af de 18 
øer, og den øvrige halvdel får vi udsyn til enten nært eller fjernt. Alligevel tager vi 
os også tid til den rigtige fordybelse, og antallet af logier er begrænset til kun to 
hoteller. Det bliver en aktiv tur med bus til rådighed, med gode vandreture og med 
flere sejlture. Første del af rejsen går til de monumentale Nordøer. Herefter kører 
vi til Tórshavn og vil herfra have heldagsture til Sandoy med sejlads ved Skúvoy, til 
Hestur og uundgåeligt, selv om vi denne gang skal ad andre veje, til Mykines - hav-
fuglenes Mekka. Med tidlig ankomst den første dag og sen afrejse den sidste bliver 
hele ugen altså virkelig udnyttet – også med plads til kultur og historie.



Dag 1. Kastrup – Vágar – Gjógv - 
Klaksvík 
Der er middagsafgang fra Kastrup med 
Atlantic Airways, det færøske selskab. 
Med ankomst til Vágar med yderligere en 
time tjent på uret er der herefter stadig 
en eftermiddag til rådighed. Vores bus 
kører straks nordpå, undervejs med de 
smukke indtryk af grønne dale, snævre 
fjorde og sunde og ind imellem afbrudt af 
de første af dagens i alt 5 tunneller. 

Vi ankommer til Klaksvík, landets næst-
største by, hvor vi har to overnatninger. 
Hvis tiden er til det, kan det være fristen-
de med et besøg i den imponerende Chri-
stianskirkjan bl.a. med et stort, meget 
berømt alterbillede af Joakim Skovgaard. 
Ellers giver de mulige, ledige stunder 
lejlighed til at stifte bekendtskab med en 
aktiv by, bygget op omkring en travl, mo-
derne havn – og for den særligt interes-
serede kan der være interessante måger 
at kigge efter.

Dag 2. Borðoy – Kunoy – Viðoy
Fra Klaksvík på Borðoy skal vi på heldags-
bustur på Norderøerne, Norðoya. Land-
skabet er her præget af stejle fjelde, med 
adskillige bjergkamme og toppe i den 
færøske maksimumhøjde over 800 me-
ter og typisk mere eller mindre direkte til 
havet og med snæver nærafstand mellem 
flere af øerne – storslået og bjergtagen-
de. De små bygder heroppe er forbundet 
med tunneller og imponerende vejbyggeri 
i det hele taget.

På Kunoy er der især udsigten mod Kal-
soy, parkeret storladent parallelt i havet 
lige overfor, og ved Kunoy bygd er der en 
spændende plantage på fjeldskråningen 
bl.a. med mulighed for at finde ynglende 
vindrossel. Af småfuglene vil det mest 
være skærpiber og den store færøske 
stær, mens den eneste rovfugl, dværg-
falk, som faktisk har den bedste bestand 
netop på Norðoya kræver særligt held. 
Efter Kunoy bygd går det via tre tunnel-
ler og to broer videre til den nordligste ø 
Viðoy. Bygden Viðareiði ligger malerisk 
her i et bredt grønt lavlands-eiði med 
høje fjelde på de to sider og Atlanterhavet 
på de andre to. Som andre steder har vi 
fjeldmarkens fugle omkring os alle vegne.

Efter en lang indholdsrig dag, hvor de-
taljer på ruten er afhængigt af vejr og 
vind, slutter vi af med middag på hotellet 
i Klaksvík.



Dag 3. Klaksvík – Eysturoy - Tórshavn
Dagens lange, flotte bustur går over de to store hovedøer med de højeste højder og 
de længste fjorde. Først skal vi over Eysturoy og vil her som start tage en afstikker 
mod syd til den gode fuglesø Toftavatn. Der vil være forskellige ænder, og der er altid 
godt med rastende og ynglende gæs og måger og eventuelt også ynglende rødstrubet 
lom. Senere på formiddagen når vi frem til bygden Æðuvík allersydligst. 
I Gjógv med navn efter den ikoniske havn i kløften, er der også tid til en første lidt 
længere tur i det grønne med bl.a. tejst, mallemukker, klippeduer og gærdesmutter, 
som viser sig frem og giver lyd på klippesiderne. Som en introduktion til det faste 
færøske lydbillede har indmarken naturligvis også strandskader, småspover og dob-
beltbekkasiner, og på havet ser vi efter rider, topskarver og de første lunder. På byens 
lille hyggelige hotel skal vi have frokost inden turen går videre til Stremoy.

På Streymoy og vil gøre stop undervejs af kortere og længere varighed som tid og 
vejr indbyder til fx ved plantagen med den lille, klassiske trækirke ved Hvalvík. 
Fremme i Tórshavn hen på eftermiddagen skal vi bo på Hotel 62nord centralt i byen. 
Sandsynligvis vil der her være tid til at kigge lidt på omgivelserne, for faktisk er det 
ikke før på sidstedagen, at der bliver ekstra tid til Tórshavn. Det gode moderne hotel 
er uden aftenrestaurant, så vi skal sammen ud at spise på bedste vis. 

De følgende tre dage er der så heldags-
udflugter med udgangspunkt fra vores 
hotel, som virkelig vil fylde hele dagen, 
så hvis vores meget fristende turmål ikke 
skulle overtrumfe alt, så husk at man 
selvfølgelig er velkommen til eventuelt 
selv at vælge sig en ”fridag” til noget 
andet.



Dag 4. Sandoy og Skúvoy
Turen til Sandoy går via færgestedet 
Gamla Rætt til Skopun, og herfra skal vi 
direkte til den næste havn på Sandoy i 
Sandur for at tage rutebåden til Skúvoy. 
Skúvoy betyder storkjovernes ø, og vi 
skal vandre en rask tur fra bygden hen 
over de grønne højder i udkanten af kjo-
vernes territorier til fuglefjeldet Høvdin. 
Vi skal på en længere gåtur (6-7 km) i de 
fineste atlantiske kulisser, og turmålet, 
Høvdin, er det smukkeste og fra landsi-
den lettest tilgængelige fjeld med masser 
af havfugle. Vi skal se alle 4 arter alke-
fugle, ride, mallemuk og topskarv i de 
helt rigtige omgivelser og med sikkerhed 
en oplevelse for alle sanser. Også bygden 
på Skúvoy er mageløs. 
Er man ikke til gåturen kan denne lille 
byg med Ingas café.
Senere på dagen er det så tid for Sandoy, 
hvor vi først og fremmest vil besøge søen 
Sandsvatn. Ænderne skal kigges godt 
efter, for mange arter er mulige, og det 
er også Færøernes bedste bud på at se 
lommer, og både rødstrubet lom og islom 
er regelmæssige i gæster. 



Hertil kommer vadefugle som ud over strandskade kan være småspove, dobbeltbek-
kasin, hjejle, rødben og med nogen sandsynlighed også odinshane. Denne lille svøm-
mesneppe har en minimal bestand her - at tænke sig at disse små atlantiske vadefug-
le har deres overvintring ude i Stillehavet!
Efter dagens fjerde og sidste sejlads til Streymoy kommer vi tilbage til hotellet i Tors-
havn.

Dag 5. Hestur
Hestur er en af de mindste øer og med en meget beskeden bygd. Den har form som 
en hest og er stor og overvældende i sin højryggede profil. Vi vil have en lang dag til 
rådighed til udforskning af fauna og flora, og det er i høj grad udfordrende, fordi øen 
kun i meget ringe grad er besøgt af fuglefolk igennem tiderne – og der er ikke, fordi 
fuglene mangler der! Er man nogenlunde godt gående, er det overkommeligt at gå til 
hesteryggens flade mellemniveau med nogle smukke småsøer pænt over Atlantens 
vandflader i godt 200 m´s højde og med en fantastisk udsigt. Desuden kan vi vandre 
til øens sydspids Hælur, altså Hælen, som havde øens første bebyggelse i vikingetid.
Det opleves som langt fra alting herude, og faktisk er det nu blot en del af Tórshavns 
kommune. I tiden med egen borgmester for mindre end 40 år siden fik den lille bygd 
en svømmehal som en af de første på Færøerne – dengang var dette både til mis-
undelse og det stille smil. Som dansker bemærker man nok særligt, at øen var den 
kendte danske ”færømaler” Sven Havsteen-Mikkelsens favorit, og kirken har da også 
passende altertavlen fra hans hånd.
Fuglene vil denne dag også være i centrum. Øen huser en fin bestand af tejst, eder-
fugl og topskarv. Er vi heldige ser vi også den sjældne sortgrå ryle.
Efter besøget på hestur kører vi forbi kunstmuseet på vej tilbage til hotellet. Ud over 
malerierne fra de lokale kunstnere er det også en lille cafe.



Dag 6. Mykines
Med en god bus og en række tunneller er afstanden til Mykines bare en behagelig og 
flot køretur fra Tórshavn. Vi skal med båden fra havnen i Sørvágur på Vágar for at op-
leve eller måske genopleve endnu en af de sagnomspundne øer – og i hvert fald den 
mest kendte. Turen derud går gennem fjorden med fantastiske udsigter til alle sider, 
ikke mindst passagen af Tindholmur med en høj, karakteristisk savtakket profil. 
På Mykines kommer vi fra den høje trappe fra havnen direkte op i bygden. Vi møder 
de små farverige huse med stejl, grøn indmark omkring og elven ned midt imellem 
husene. For os der nu har været på Skúvoy, vil vi klart genkende vikingernes koncept 
og blik for mulighederne. Vi skal også videre til lunde-landet, som ligger lige oven 
for bygden, og hvorfra der er udsyn til de mange ynglende suler. Vejret og tiden må 
afgøre, hvor langt videre vi når på vores færd her, og så krydser vi især fingre for, at 
lunderne har en dag, hvor de er visible og på land i pænt antal. Der er ingen garanti, 
men med ændringerne af fødetilgangen i havet - først og fremmest de dårlige be-
tingelser for at opfodre en unge – har lunderne ofte næsten alt for god tid til bare at 
slappe af på land, og så er Mykines lige stedet.
Efter lundebesøget er der tid til at se bygdens kirke og besøge øens lille café. Det er 
også fristende at tage en lille tur på den anden side af bygden for at få endnu et gen-
syn med fuglene på den færøske fjeldhede. Når vi er tilbage i Sørvágur, venter bussen 
for at transportere os den smukke tur tilbage til hotellet i Tórshavn.



Dag 7. Tórshavn – Vágar – Kastrup
Vi skal med et middagsfly, så der er nogle timer til at følge individuelle ønsker ef-
ter udtjekning på hotellet. Der er rigtig meget oplevelse i og omkring Tórshavn, som 
vi ikke har nået på dette tidspunkt. I tilfældig orden kan nævnes byens interessant 
park, hvor især mange uventede småfugle har det med at vise sig. Nærmere hotellet 
er der selvfølgelig centrum med Tinganes og havnen, og et enkelt eksempel for den 
kunstinteresserede er her Steinprent, et grafisk værksted af høj international klasse, 
der normalt altid er åbent for besøgende. Ellers siger erfaringen, at mange også har 
behov for tid til individuel bytur til uld- og designbutikker og andet.
Turlederen vil også denne dag være til rådighed, hvis der er ønsker om guidning for 
en større gruppe, eller med råd og dåd så vidt hans viden rækker.
Efter aftale om mødetid kører vores bus fra hotellet til Vágar Lufthavn og flyvning 
hjem med SAS.



Praktiske informationer

Pris: kr. 17.400 per person i delt dobbeltværelse, Ønsker du enkeltværelse koster det 
kr. 1.800 ekstra. Depositum kr. 3.100

I prisen vil indgå 

• Fly fra København 
• Transport i turistbus ifølge program
• 6 nætter på hotel med morgenmad
• 5 x frokost, hvor nogle vil være madpakker
• 6 x 2 retters aftensmad
• Besøgsgebyr til Mykines 
• Sejltur til Mykines, Sandoy, Skúvoy og Hestur
• Rejseleder fra Scanbird med fra København

I prisen indgår ikke drikkelse til måltiderne, frokost i Thorshavn (dag 7), eventuel 
Covid19 test og personlige fornødenheder.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
www.scanbird.com, herefter får du tilsendt en faktura. 

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et på 3.100 kr. pr. person 
• 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens 
pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr sva-
rende til turens pris.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder på  
Færøerne, eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore 
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis 
uheldet er ude. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, skal det gøres i forbin-
delse med bestilling af rejsen. 
 
Er turen anstrengende? Turen er sammensat, så dagsturene indeholder enkelte 
lidt længere vandringer til dels i ujævnt terræn, men ikke specielt anstrengende. Der 
være mulighed for eventuelt at vælge andre muligheder efter eget valg. Særligt på 
Mykines kan den fulde vandretur dog være hård for dårligt gående. Fra havnen på 
Mykines går der en trappe op til øens plateau. Det er her byen, kirken og cafeen lig-
ger. Herfra går der er lille sti op af en blød stigning til lundefjeldet, (dog vil fuglene 
også kunne ses fra plateauet). Stien fortsætter ud mod Mykines-holm og her bliver 
stien mere kuperet og til tider stejl. Det vil dog altid være muligt, at vende om eller 
bare sætte sig og nyde naturen og fuglene. 

Programmet: Vejr og vind kan have en afgørende indflydelse på, hvad der er muligt 
i forhold til det programlagte. Derfor kan ændringer i programmet forekomme. 

Flytider: Programmet er beskrevet med de flytider, som er tilrådighed på nuværende 
tidspunkt (oktober 2022). 

http://scanbird.com/færøerne.html


Informationsbrev: Deltagerne vil to måneder inden turen modtage et brev med 
praktiske oplysninger og mødetid i Kastrup. 

Rejseleder: Søren Sørensen. Se Sørens profil her

Arrangør og kontakt 

Scanbird ApS
Tværmarksvej 40
2860 Søborg 
Telefon: 234 234 04 

Mail: scanbird@scanbird.com 
Hjemmeside: www.scanbird.com

http://scanbird.com/guides.html
mailto:scanbird%40scanbird.com%20%20?subject=
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