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Island er kontrasternes land. På vores rejse til den sagnomspundne ø 
midt i det nordlige Atlanterhav finder vi en vild og spændende natur med 
vulkaner, gejsere og vandfald – og et moderne samfund bygget på for-
tællinger og traditioner helt tilbage fra vikingetiden.

Scanbirds rejse koncentrerer sig om naturen og fuglene. Vi har udvalgt to 
smukke fugleområder, Myvatn og Snæfellsnes halvøen. 
På rejsen har vi mulighed for at se de fleste fuglearter, som yngler på øen 

På Island findes to arter, som ikke findes andre steder i Europa, islandsk 
hvinand og strømand, samt en pæn bestand af jagtfalk, mange ænder, 
vadefugle, alkefugle og meget mere...



Dag 1. Morgenafgang fra Kastrup til Keflavik, Reykjaviks internationale lufthavn. Her 
lander vi allerede kl. 08.50, da vi har tidsforskellen med os. Keflavik ligger 40 km fra 
Reykjavik, og vi skal med bus ind til byen og indenrigslufthavnen, hvorfra vi flyver til 
Akureyri, den største by på nordøen. Frokosten (ikke inkluderet) kan indtages i luft-
havnen eller under et stop i Akureyri. Fra Akureyri fortsætter vi til Islands mest be-
rømte og bedste fuglesø Myvatn. På vej derud kører vi gennem fantastiske landskaber 
med forrevne klipper, udstrakte frodige enge med græssende islandske heste, små 
søer og elve. Lige inden Myvatn gør vi et længere stop ved den maleriske Laxa elv, 
her skal vi se efter den lille strømand, som er en af de arter, som i Europa kun findes 
på Island. Langs elven kan vi også se lille regnspove og stor skallesluger. 
Herfra er der ikke langt til hotellet, hvor vi skal bo de næste fire nætter. 

Laxa hotel



Dag 2-4. Vi har 3 hele dage til at udforske området omkring Myvatn. Myvatn-om-
rådet er en af perlerne i islandsk natur og er berømt for sine mange fugle, smukke 
naturlige klippeformationer, ejendommelige lavaformationer og sine mange varme 
kilder. Søen er internationalt kendt for det store antal og mangfoldighed af yng-
lende andefugle. Mindst 16 arter af ænder er blevet registreret ynglende om-
kring søen. Islandsk hvinand (igen en art som i Europa kun findes på Island) er 
almindelig ligeledes er pibeand, troldand og bjergand. Sortand, havlit, skeand, 
knarand, spidsand og skalleslugere er mindre almindelige. Der er årligt fint 
besøg fra Amerika af både amerikansk pibeand og halsbåndstroldand.



Mange andre fugle kan ses på eller omkring søen. 2-3 par af den store islom yngler 
tæt ved vores hotel, over 200 par nordisk lappedykker, rødstrubet lom, sangsvane, al-
mindelig kjove og ikke mindst 1-2 par af den majestætiske jagtfalk.
Jagtfalken yngler på klippevægge nær søen og bruger søens mange fugle som sit spi-
sekammer. Selv om den kommer dagligt, kan den være svær at få at se.

Island er et eldorado for ynglende vadefugle med de fleste findes langs kysterne. 
Omkring Myvatn er der både odinshane, lille regnspove, dobbeltbekkasin, rødben og 
hjejle.

Island huser ikke så mange småfugle. Omkring søen findes engpiber, snespurv, hvid 
vipstjert, gråsisken, stenpikker og gærdesmutte, som her er større end vores og har 
sin egen race.

Myvatn er også en stor turistattraktion med en del hoteller og turistfaciliteter omkring 
søen. Der findes mange stier, hvor vi vil gå ture både tæt ved søen, men også i smuk-
ke forrevne lava landskaber. Et mindre fuglemuseum med servering af kaffe og kage 
og udsigt til fuglene er et populært besøg om eftermiddagen.



I området ser vi også nærmere på de vulkanske landskaber. Vi skal besøge ”helvedes 
køkken” (Hverir), som er et område med store stinkende og boblende mudderpøl med 
helt specielle gule og brunlige farver. Vi erfarer hurtigt, at lugten fra jordens og men-
neskes indre ikke er så forskelligt! 
I meget gamle dage hentede man her svovl til fremstilling af krudt i kongens Køben-
havn. 
Ikke langt herfra ligger en fantastisk kratersø ”Stóra-Víti”, som blev dannet i en 
dampeksplosion i 1724. 



En af dagene skal vi på en heldagstur til 
Nordkysten. På vej op mod Húsavik stop-
per vi ved et klippeparti, hvor der nogle 
gange yngler jagtfalk. 

I Húsavik er det specielt havnen, som 
vil interessere os. Her raster ofte nogle 
hvidvingede måger. – og selv om arten 
hedder ”Iceland Gull” på engelsk er arten 
ikke almindelig på Island. 

Dens større fætter, gråmågen, findes 
der også til pædagogisk sammenligning. 
Mallemuk ses på klos hold, og stor præ-
stekrave yngler langs stranden. Når vi er 
i havnen, skal vi altid tjekke for den få-
tallige sortgrå ryle og små flokke af ikke 
ynglende strømænder. 

Lidt uden for Husavik skal vi besøge 
strandenge ned mod kysten. Langs den 
kilometer-lange grusvej vil vi opleve en 
tæt bestand af den islandske store kob-

bersneppe, som er mere rødlig end vores 
hjemlige. Hjejle, dobbeltbekkasin, rød-
ben, odinshane og lille regnspove yngler 
her også, og i bugten raster præstekraver 
og ryler.

Langs kysten skal vi spejde efter storkjo-
ven, som yngler fåtalligt i området. 
Ved en campingplads kan vi gå ned til Ky-
sten og se ud over vandet mod nord. Små 
flokke af lunde vil fiske på havet. Lunden 
har en stor bestand på øer ud for nordky-
sten og få par langs selv kysten. Måske 
vil en flok suler passere, og med held ser 
vi rygfinnen af en hval på afstand. Langs 
kysten yngler snespurv og i den lille til-
stødende bugt ses flere ænder raste.
 

 
Næste stop langs kysten bliver ved nogle 
klipper, hvor vi på afstand kan se ynglede 
lunder. 
På vej tilbage til hotellet passerer vi et 
enormt floddelta, men det har været en 
lang dag og tid til stop her kan måske 
blive en udfordring, men vi skal holde øje 
med kortnæbbet gås langs vejen.
Tilbagevejen går også ind over et trøstes-
løst, utroligt lavalandskab, inden vi igen 
kan se Myvatn. 



Dag 5. 
Efter morgenmad er det tid til at forla-
de Myvatn efter 3 dage med storslåede 
oplevelser. Vi skal kører den lange vej til 
Stykkisholmúr på Snæfellsnes halvøen. 
Vores første stop bliver ved det flotte 
vandfald Goðafoss, der er et af elven 
Skjálfandafljóts mange vandfald. Det fal-
der 12 meter over en bredde på omkring 
30 meter. 

Vi stopper flere gange langs vejen og i 
Sauðar-krókur floddelta skal vi igen se 
efter kortnæbbet gås. Når vi kommer til 
Blöndoús er det sikkert frokosttid, og vi 
kan spise langs den fuglerige flod, som 
løber gennem byen og ud i fjorden. Her 

raster mange måger og terner og langs 
kysten ederfugl, skallesluger, og igen er 
der chance for små flokke af strømand. 
Omkring byen ses både solsort og den 
islandske form af vindrossel. 
Sidst på dagen ankommer vi til hotellet i 
Stykkisholmúr, hvor vi skal bo i 2 nætter.



Dag 6. I dag skal vi på en rundtur på Snæfellsnes halvøen. Vartegnet er den stor-
slåede næsten 1500 meter høje Snæfellsjökull, som ligger i nationalparken på den 
vestligste del af halvøen. Der er meget at se på og næste alle Islands ynglefugle er 
repræsenteret på halvøen. Vi vil gøre et stop i Olafsvik, hvor vi i havnen igen har 
mulighed for hvidvinget måge. I  Rif besøger vi fuglereservatet i udkanten af byen. 
Her ses en stor havterne koloni, odinshøns og den flotte rødstrubet lom. Langs vejen 
patruljerer almindelig kjove på udkik efter et nemt måltid mad.  



Yderst på halvøen i lavelandskabet omkring det orangegule fyrtårn Svötuloft finder vi 
turens eneste rigtige fuglefjeld. Her yngler tusindvis af lomvie, ride og mallemuk. Lidt 
færre alke samt et af de få steder på Island, hvor polarlomvien yngler med en meget 
lille bestand. På havet ses flokke af lunder og suler. I baglandet på lavastykkerne skal 
vi se efter fjeldrype og snespurv. Ingen tvivl om besøget langs fuglefjeldet vil blive 
dagens højdepunkt. 



Vi fortsætter og kommer til den bedste udsigt til selve Snæfellsjökull massivet, og vi 
skal håbe på god sigt, ellers kan massivet nemt være indhyllet i skyer eller tåge. 
I Arnarstapi ligger et fuglefjeld med et fint stisystem. På engene ud til fjeldet ses 
lille regnspove, rødben og vindrossel og på selv fjeldet er det færre ynglefugle end 
på Svötuloft, men her findes topskarv og en koloni af gråmåge. Endvidere både ride, 
mallemuk, alk og lomvie. 
Herfra går turen tilbage til hotellet, og har vi tid, gør vi stop undervejs. 

Dag 7. Vi forlader Stykkisholmúr og kører mod lufthavnen. Vi har god tid, og vi gør 
flere stop undervejs. Lige nord for lufthavnen ligger Gardur fyrtårnet, og her vil vi 
bruge de sidste timer, inden vi skal af sted. Ved tårnet kan ses almindelig skråpe og 
alkefugle langs kysten – et sidste farvel til Island i denne omgang.
Vi flyver fra Keflavik kl. 17.00 og lander i København ved 22-tiden (lokal tid).



Praktiske informationer

Pris: kr. 19.000 per person i delt dobbeltværelse. Ønsker du enkeltværelse, koster 
det kr. 3.500 ekstra. Depositum kr. 3.700

I prisen vil indgå 

• Fly fra København 
• Indenrigsfly til Akureyri
• Transport i turistbus ifølge program
• 6 nætter på hotel med morgenmad
• 6 x frokost, hvor alle vil være madpakker
• 6 x 2 retters aftensmad
• Rejseleder fra Scanbird med fra København

I prisen indgår ikke drikkelse til måltiderne, frokost (dag 1) og aftensmad (dag 7) i 
lufthavnen, eventuel Covid19 test og personlige fornødenheder.

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

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Indtil 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 3.700 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  
Island, 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. 

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. 

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

Rejseleder: John Frikke. Se Johns profil her

http://www.scanbird.com/island.html
http://www.scanbird.com/guides.html
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