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ISLAND 

 

 
 

1. Keflavik 

2. Gardur 

3. Bessastadir 

4. Grindvik 

5. Reykjanesta 

6. Blå Lagunen 

7. Njardvik 

8. Medelfellsvatn 

9. Hvalfjördur 

10. Borgarnes 

11. Daeli 

12. Gauksmyri 

13. Blönduós 

14. Heradsvatn västra utlopp 

15. Heradsvatn östra utlopp 

16. Ljosavatn 

 

 

17. Húsavík 

18. Skjalfandi 

19. Vestmannsvatn 

20. Godafoss 

21. Mývatn 

22. Bird Museum Myvatn 

23. Myvatn naturbad 

24. Grótagja 

25. Kálfaströnd 

26. Hverarönd 

27. Svartiskogur 

28. Egilsstaðir 

29. Road 939 

30. Alftafjördur 

31. Brunnholl 

32. Jökulsarlon 

33. Fjallsárlón 

34. Dyrholaey 

35. Skogafoss 

36. Reynir-Halsaneftshellir 

37. Vik 

38. seljalandsfoss 

39. Landeyjahöfn 

40. Vestamannaeya 

41. Lambastadir 

42. Selfoss 

43. Gullfoss Waterfall 

44. Geysir 

45. Tingvallavatn (Thingvallavatn) 

46. Tingvalla (Thingvellir) 

47. Reykjavik-area 
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DELTAGARE 
Anders Nihlberg, Falun 

Anne Jägerstedt, Järfälla  

Hans Alm, Farsta  

Karin Björklund, Ludvika 

Lars-Erik Nilsson, Borlänge   

Margareta Arneke, Lidköping  

Marianne Dannbeck, Färentuna 

Mats Rundgren, Täby 

Mona Stråling, Farsta 

Nils Söderbom, Ystad 

Siw Rundgren, Täby  

Åsa Torbjörner, Göteborg 

Örjan Hallberg, Norrköping 

 

 

RESELEDARE 
Gigi Sahlstrand, Svartsjö 

Göran Forsberg, Svartsjö (fotocouch)  

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

21/6  Flyg till Keflavik, Reykjavik. Gardur fyr. Natt i Keflavi  

22/6  Bessastadir (presidentens tomt), Seltun, Grindavik, Reykjanesta, Blå Lagunen. Natt i Keflavik 

23/6  Njardvik,  Medelfellsvatn, Hvalfjördur, Borgarnes. Natt i Daeli  

24/4  Gauksmyri, Blönduos, Heradsvatn västra och östra utlopp, Ljosavatn. Natt vid Ljosa-

vatn/Storutjarnir 

25/6  Ljosavatn, Husavik, valsafari på Skjalfandi, Vestmannsvatn, Godafoss Natt vid Ljosa-

vatn/Storutjarnir  

26/6  Myvatn med områden; NV delen, fågelmuseum, Myvatn naturbad, Grótagja, Kálfaströnd, 

Hverarönd. Natt vid Svartiskogur 

27/6  Egilsstadir, Road 939, Alftafjördur. Natt i Brunnholl  

28/6  Vatnakullör, Jökulsarlon, Fjallsarlon, Eldhravn, Dyrholaey. Natt Skogafoss  

29/6  Skogafoss, Reynir-Halsaneftshellir, Vik, Seljalandsfoss. Natt Skogafoss   

30/6  Färja från Landeyjarhafn till Vestmannaöarna, Storhöfdi fyr. Natt på Vestmannaöarna 

1/7  Vestmannaöarna, båttur runt öarna,. Natt Lambastadir, strax utanför Selfoss 

2/7  Gyllene cirkeln - Gullfoss, Geysir, Tingvallavatn (Thingvallavatn), Tingvalla (Thingvellir). 

Natt i Reykjavik 

3/7  Reykjavik, Gardur fyr. Hemresa 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Stranden vid Vik. Foto: Göran Forsberg          
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Gänget som åkte till Island. Här sitter vi vid de häftiga klippformationerna vid Reynir-Halsaneftshellir. Foto: 

Göran Forsberg 

 

 
INLEDNING 

Island ligger i norra Atlanten mellan Grönland och brittiska öarna, precis söder om norra polcirkeln. Trots detta 

läge har landet ett mildare vinterklimat än norra Sverige eftersom milda vattenströmmar förs förbi ön av nordat-

lantiska driften, dock kan somrarna vara ganska kyliga och ha mycket nederbörd. 

 

Island betraktas allmänt som världens äldsta ännu aktiva demokrati. Det isländska parlamentet har sina rötter i 

det ting som hölls år 930 i Tingvalla. Med cirka 3 invånare/km² är Island det mest glesbefolkade landet i Europa. 

Många olika fiskarter lever i de havsvatten som omgärdar Island, fiskeindustrin är en stor del av Islands ekonomi 

och omfattar nästan hälften av landets export. Island har mer får än invånare (en befolkning på 300 000) och ca 

100 000 islandshästar, det blir nästan en häst per tredje invånare! Maten är mycket god, oftast består den av fisk 

eller lamm. Tyvärr dyrt men värt sitt pris! Allt på Island upplevs dyrt.  

 

Vi hade en fantastisk vecka, ett supergäng och mycket tur med vädret. Bara nån enstaka regnskur och då råkade 

vi sitta i minibussarna. Och just med 2 minibussar tog vi oss fram på Island. Vi följde princip väg 1 runt ön. Det 

är inte många fågelarter som häckar på Island men desto fler av dem . Vi lyckades ändå få se 72 arter och 

många valar och delfiner!  
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RESEDAGBOK 

 

21 juni  
Vi fick en häftig inflygning över Island då vi flög rakt 

över världens största glaciär Vatnajökull, om man frångår 

Arktis och Antarktisk. Efter hämtat ut våra 2 minibussar 

begav vi oss till den närliggande fyren Gardur. Där flög 

havsfåglarna väldigt nära, de liksom rundar udden där 

fyren står! Det var en jämn ström av havssulor, mindre 

liror, stormfåglar, tretåiga måsar, sillgrisslor, tordmular 

och lunnefåglar. Bland dessa jagade några kustlabbar. I 

viken kunde sammanlagt 4 svartnäbbade islommar ses. 

Härligt att även se så många ejderungar. Vilken start! Vi 

checkade in på Hotel Berg som låg i närheten (Keflavik). 

Kvällen avslutades på en restaurang med mycket god mat 

vid hamnen mittemot där vi bodde. 

 

Lupinfält. Reyjkaneshalvön. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

22 juni  

Vaknade till strålande solsken. Några gick ut på udden 

utanför hotellet innan frukost. Ett fält av blåa lupiner 

bredde ut sig där. Det är den Alaska lupinen, en invasiv 

art. Inte omtyckt av alla på Island men bedårande vackert 

med dessa blåa hav av blommor! 

  Började dagen hos presidenten :-). Det är fritt fram att 

gå in på hans tomt - inga stängsel. Och eftersom hans 

tomt ligger jämte 2 fina vikar stod vi på hans tomt för se 

över fågellivet där. En hel del bergänder låg där tillsam-

mans med sångsvanar, bläs och skedänder, mängder av 

grågäss och ejder med ungar. Flera rödspovar sågs och 

ljungpipare födosökte på gräsmattan. Medans vi stod där 

kom en man (vakt?) från huset, nu trodde vi att vi skulle 

bli bortkörda men nejdå, han berättade han hade sett en 

svartnäbbad islom i viken bakom och vi fick gärna besö-

ka platsen . Men tyvärr ingen islom kvar… 

  Sen åkte vi söderut på Reyjkaneshalvön. Tog en fika i 

blomsterrika kanten av Kleifarvatn, där mängder av 

spännande blommor hittades. Därefter åkte vi till Seltun 

och fick vår första kontakt med jorden inre bubblande 

grytor. Vi gick slingan runt.  

  Med en lätt stark svaveldoft i våra näsor åkte vi vidare 

till Grindavik för att handla fältlunch som vi skulle äta 

vid den sydvästligaste fyren, Reykjanesta. Tyvärr svepte 

en dimma in som släckte det fina solskenet. På vägen dit 

såg vi mängder av silvertärnor som häckar bland lavan på 

land. Mäktig syn mötte oss vid fyren, häftiga formationer 

av berg! Många tretåiga måsar och några enstaka storm-

fåglar häckade på klippbranten. Över havet flög mängder 

av alkor, stormfåglar och några havssulor och mindre  

 

 

liror. Avslutade dagen vid Blå lagunen. Vi gick utanför 

själva badområdet, målet var snösparv men såklart även 

"bocka" av denna kända plats. Snösparven lös med sin 

frånvaro men dök upp precis när vi gav upp och satte oss 

i bilen :-). Den försvann snabbt igen men hördes sjungan-

de inne på en avstängd byggnadsplats intill parkeringen.  

  Vi åt middag på samma ställe som igår, idag fullt med 

folk som ville fira Islands fotbollsseger mot Österrike. Bo 

en natt till i Keflavik.  

 

Sprutande, bubblande och svavellukt. Foto: Gigi Sahl-

strand 

 

23 juni 

Idag började resan norrut, nu ska vi följa väg 1 runt Is-

land medsols med några avstickare. Innan vi lämnade 

Keflavik tittade vi på en svartnäbbad islom som låg i ett 

inlopp. Troligtvis var det samma individ vi fick senare 

flygande över oss på parkeringsplatsen när vi skulle 

handla. Den både lät och visade upp sig i i ett ärevarv 

runt oss :-).  

  Istället för ta tunneln under fjorden Hvalfjördur tog vi 

den vackra kustvägen runt fjorden med en avstickare in 

till Medelfellvatn. Här hittades ett par strömänder till 

allas stora förtjusning! Här fanns även 2 smalnäbbade 

simsnäppor men den platsen lämnade vi snabbt för det 

var rena rama barnkammaren där - flera varnande rödbe-

nor, små och rödspovar, ljungpipare och silvertärnor. 

Under fikat med utsikt över sjön kunde en stenfalks hane 

ses sittande och flygande. Rödvingetrast sjöng och några 

gråsiskor flög över. Sen fortsatte färden runt fjorden. Vid 

en stopp där ett lite vattenfall fanns gick det 6 skärsnäp-

por på fjordstranden.  Vi tog vår medhavda fältlunch 

längst in i fjorden, strax innan man vänder kosan ut mot 

väg 1. Vi satt på en bergsknalle med fin utsikt över fjor-

den. Tyvärr lite blåsigt. 

  Tillbaka på väg 1 norrut sågs en havsörn och 6 kustlab-

bar kunde räknas in under färden. Vi förundrades hela 

tiden av det vackra snabbt skiftande landskapet och alla 

enorma ytor med blåa lupiner! På vissa ställen har bön-

derna precis slagit vallen (gräs) vilket gör att många 

starar, rödspovar och strandskator mfl födosöker där. På 

ett fält var det minst 70 rödspovar (på Island är de av 

rasen Islandica). Vädret blev soligare och det blev även 

ett glass stopp  

  Vi checkade in på Daeli där vi även åt middag. Kvällens 

goda buffé fick en trevlig efterrätt, en fjällripa satt utanför 

vårt boende och spelade . Alla skyndade sig ut och fick 

en kanon obs! Vilken härlig avslutning på dagen! 
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Fjällripan satt där på sin sten och spelade. Foto: Göran Forsberg 

 

Island 24 juni 

Härligt att vakna till fjällripans läte! Den stod där troget 

på samma sten :-). Dagen första stopp blev Gauksmyri, 

en liten våtmark. Här spelade kärrsnäppor, smalnäbbad 

simsnäppor, småspov och rödspovar. Ett svarthakedop-

pingspar och flertal skrattmåsar hade fått ut ungar. Blev 

ett himla liv när kustlabben svepte förbi. Nästa stopp var 

vid polishuset i Blöndus där man brukar se strömänder. 

Jodå, ett par fanns där + en hona. Även 6 smålommar 

sågs samt 1 svartnäbbad islom på långt håll. Vi passade 

på och tog vårt fika där och njöt av några oskygga sim-

snäppor. 

 

Heradsvatns östra del bjuder på mycket fågel och en 

härlig utsikt. Foto: Göran Forsberg 

 

  Färden gick vidare, precis när vi kom in till Saudarkrok-

ur låg några trutar, 2 av dem var vittrutar! Nära byn ligger 

Heradsvatn, vid västra utloppet åt vi lunch i solskenet 

(20grader!!) och kunde räkna in ett dussin smålommar. 

Vid östra utloppet åkte vi upp på en ås med fin utsikt över 

deltat. Vi såg 4 svarthakedoppingar, flertal smalnäbbade 

simsnäppor mm.  

 

 

  Det var en vacker vägsträcka idag i strålande sol! Nu 

hade vi kommit fram till Hotel Edda nära Ljosavatn där 

vi skulle sova i 2 nätter. Några tog ett bad innan middag i 

varma utomhusbassängen med naturligt varmt vatten 

medan några gick till småsjöarna nedanför hotellet. 

 

Island 25 juni 

I dag var det dags för en av resans höjdpunkter, valsafari i 

Skjalfandi bukten. Vädret var perfekt, knappt någon vind 

alls. Men innan vi for mot hamnen i Husavik njöt vi av en 

svartnäbbad islom strax intill vårt boende. Den blev 

nyfiken på oss och kom så nära som 40 meter! Kameror-

na smattrade . Strax innan vi var framme i Husavik 

knastrade det till i walkie talkien från bussen bakom – 

Det sitter en jorduggla på en stolpe som ni precis passe-

rade. Vi backade tillbaka en bit och ja, där satt en jord-

uggla helt oberörd på en stolpe 20 m ifrån våra minibus-

sar. 

  Efter vi klätt oss i overaller åkte vi ut med Hildur från 

hamnen i Husavik, en stor tvåmastad träseglarskuta. Vid 

Puffin Island såg det ut som myggsvärmar på håll men 

det var lunnefåglar! Sanslöst många i luften samtidigt! 

Och wow, en jaktfalk satt på en klippavsats på ön! Sen 

styrdes Hildur NV i bukten och minst 4 vitnosiga delfiner 

sågs. Lite senare såg vi vår första val, en knölval! Sen såg 

vi ca 5-6 till olika knölvalar på olika distanser. En var så 

nära båten att den inte fick plats i kameran :-). På väg 

hem mot hamnen sågs mer vitnosdelfiner. Flera stormfåg-

lar gled förbi nära för liksom ta en titta på oss och om vi 

hade något ätbart .  

  Vi åt en god soppa i hamnen sen åkte vi mot Godafoss, 

ett mäktigt vattenfall bara några km från vårt boende. 

Men innan vi var framme där tog vi ett stopp vid Vest-

mannavatn. Här låg 4 svartnäbbade islommar varav ett av 

paren hade en unge på ryggen. Vi börjar bli bortskämda 

med islommar nu :-). En del smalnäbbade simsnäppor 

fanns där också samt änder. Utmed vägen såg vi mängder 

av vissa arter tex röd och småspov, rödbena, enkelbecka-
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sin, ljungpipare, rödvingetrast och ängspiplärka. Under 

dagen sågs ca 25 smalnäbbade simsnäppor.  

  Efter sett oss mätta på det mäktiga vattenfallet Godafoss 

åkte vi hem till hotellet. Vi bodde en natt till på samma 

ställe, Hotel Edda.  

 

Knölval. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

Island 26 juni 

Idag la vi hela dagen runt Myvatn. Nu förstår vi varför 

sjön har fått sitt namn som betyder "myggsjön". Mängder 

av fjädermyggan MEN den bits inte, den är bara överallt, 

gärna i ansiktet..... Nåja, fåglarna trivs och då trivs vi :-). 

Första stoppet gav många nya arter. Mängder av bläsän-

der, vigg och grågäss. Vi såg även bergänder, alfåglar, 

sjöorre, svarthakedoppingar, smålom och 2 svartnäbbade 

islommar. Även ett flertal simsnäppor i strandkanten. En 

snösparv sågs och hördes även sjungande. Vid nästa 

stopp, där vi även tog vår fika i fält för här var det knappt 

några myggor, såg vi stor flock med islandsknipor, ca 

350 stycken! 

  Vi besökte sen fågelmuseet. Där finns i stort sett alla 

arter uppstoppade som setts på Island. Bra att träna på 

artkaraktärer på de arter som är aktuella för oss. Utanför i 

vattnet såg vi en brunand, många snatteränder och 3 

stjärtänder. Här vi även se och känna på en ”grön rund 

sten”, algbollen kúluskítur som bara finns här i Myvatn 

och i en sjö i Japan!  

  Lunchen togs vid Grjotagja, sprickan som växer 2,5 

cm/år och delar Island mot vardera 2 kontinenter, Europa 

och Amerika. Därefter åkte vi till södra delen av sjön och 

gick promenaden ut på Kalfaströnd. Det började dugga 

lite lätt men inte så det direkt störde. Ett vackert ställe 

med en fantastisk utsikt med "raukar" i förgrunden. I 

sydvästra delen låg över 200 islandsknipor koncentrerat, 

95% var hanar.  Flera gärdsmygar sjöng. Avslutade My-

vatn med bad i varma källan. Blått varmt skönt vatten. 

Påminner om Blå Lagunen men mycket mer charmigt, fin 

utsikt över sjön, mindre med folk och billigare!  

  Sen var det dags att åka 15 mil lång färd över fjället till 

vårt nästa boende, Svartiskogur, Utmed vägen såg vi 

minst 50 par spetsbergsgäss, alla med ungar, skoj. Även 

en stenfalk. Vilken fantastisk dag vi har haft idag! 

 

Island 27 juni 

Gärdsmygens höga stämma väckte oss i morse :-). Idag 

åkte vi en av de vackraste vägarna på Island. Från vårt 

boende några mil från Egilsstadir (östkusten) och över de 

makalös vackra fjällen där Axarvegur (väg 939) går, 

vidare längs med kustvägen till Brunnholt (väster om 

Höfn). Vi stannade på många vackra platser och njöt av 

turen. Tyvärr dimma längs ett ett parti där bergen ligger 

magnifik, nu syntes dom inte . Fikat togs i fält med en 

fantastisk utsikt över dalen och ett vattenfall men det 

blåste småkallt så det blev en ganska rask fika.  Färden 

gick vidare…En strömandshane satt vid en sjökant, en 

jaktfalk kom flygande rakt över ena minibussen och vid 

Alftafjödur fanns 11 gravänder. Där tog vi även vår 

lunch. Lite svårt att hitta lä i blåsten men blev perfekt 

runt en platå. Vid ett stopp utmed kusten hade ca 2000 

ejderhanar flockat ihop sig tätt, såg verkligen lustigt ut. 

Vid klippan intill satt bl a 3 vitvingade trutar samt 1 

vittrut. På en strand en bit ifrån flög 7-8 storlabb vid 

strandkanten. Annars är det många kustlabbar man ser 

längs med vägen. 

  Nu bodde vi i Brunnholl intill glaciären Vatnajökullör 

som sågs från vårt boende, fantastisk utsikt från rummen! 

Det är världens största om man räknar bort Arktisk och 

Antarktisk. Efter en god buffé, var det dags se fotbolls-

matchen Island - England. Hög stämning och mycket 

glada rop när Island vann. Personalen bjöd på isländsk 

vodka :-), vodkan har fått smeknamnet svarta döden, låter 

kusligt men smakade helt ok!   

 

Landskapet förändras snabbt utanför bilfönstret när man 

färdas på Island. Blir inte tal om någon tupplur. Foto: 

Göran Forsberg 

 

Island 28 juni 

Dagens första äventyr var båtfärd ut i lagunen Jökulsar-

lon, smältvatten och isblock/berg från glaciären Vatnajö-

kull. Vackra formationer och färger, även 2 sälhuvuden 

dök upp i det 2 gradiga vattnet och en tretåigmås satt och 

visade upp sig fint på ett isblock. Guiden på båten slog av 

en bit is från ett isblock som hon sedan hackade i små 

bitar och bjöd på. Inte var dag man provsmakar 1000 år 

gammal is! Ett annat sällskap hade med sig whisky och 

gjord en ”whisky on the rock” . 

  Intill på stranden häckar 300 par silvertärnor. Vi satt i 

kanten av området och fikade medans vi studerade två 

isländska ornitologer som höll på ringmärkte ungarna. De 

fångade dom i hov eller för hand. Modigt att ge sig in i en 

tärnkoloni! Några snösparvar hoppade omkring på par-

keringen och en hane satt ofta och sjöng på ett av taken 

till bodarna. Både kust och storlabb härjade runt i områ-

det. I samma område såg vi ca 300 par vitkindade gäss 

med ungar i sammanlagt 5 olika flockar. Vi tog även ett 

stopp vid nästa islagun, Fjallsarlon, imponerande. Ett av 

isbergen som flöt i vattnet "kalvade", vilket högt brakan-

de ljud! 

  Färden gick vidare mot sydspetsen av Island men flera 

stopp utmed vägen för njuta av naturen samt titta närmare 

på en o annan fågel, tex låg 11 smålommar koncentrerade 

i en lite pöl och kilometer långa fält med lupiner. Lunch- 
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Glaciären Vatnajökull. Foto: Göran Forsberg 

 

en intogs på en vägkrog där kocken tyckte det var kul att 

prata svenska med oss. Hans fru var svensk. Avslutade 

dagen vid fyren Dyrholaey. Vi hade en ”spännande 

skumpig” färd uppför och nedför på den smala grusvä-

gen!  En fantastisk utsikt! På fågelbergen utanför häckar 

många tretåiga måsar, sillgrisslor och en del lunnefågel. 

Överallt ser man häckande stormfågel. 

  Bodde nu intill en av Islands största vattenfall, Skoga-

foss, som har ett fall på 60 meter. Nu la vi en ytterligare 

fantastisk dag till handlingarna. Det är många intryck 

som man fick bearbeta! 

 

Island 29 juni 

Idag höll vi oss i närområdet. Började dagen vid vatten-

fallet vi bor jämte. Man kan gå upp bredvid fallet och få 

en fantastisk utsikt. Flera stormfåglar häckar vid fallet. 

Sen tog vi våra minibussar och åkte till stranden Reynisd-

ranger - Halsanefshellir. Mäktigt att se klippformationer-

na där! Halsanefshellir har givit inspiration till Reykja-

viks kyrka. Där passade vi pa ta vår gruppbild. 100-tals 

lunnefåglar häckade i sluttningen och många låg i vattnet. 

Havssula, storlabbar mm flög ute på havet.  

  Efter fikat åkte vi till orten Vik, här gavs det tid för 

shopping till isländska kläder och presentartiklar. Vi 

passade på att även äta lunch där. Sen styrde vi kosan till 

nästa imponerande vattenfall, Seljalandsfoss. Där kan 

man gå bakom fallet och önska sig 3 saker :-). Troligtvis 

gick en önskan in direkt, för under fikat nedanför fallet 

dök en stenfalk upp och visade sig fint när vi satt och 

fikade vid bäcken :-). 

  Artgenomgången genomfördes i strålande sol under 

happy hour med "vårt" vattenfall i bakgrunden. Satt man i 

lä blev det nästan för varmt!! Vi bor en natt till i Skoga-

foss. Vi förundrades fortfarande av alla enkelbeckasiner 

som har flyguppvisningar överallt på Island! 

 

 

Bakom fallet Seljalandsfoss. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

Island 30 juni 

Idag var det dags att åka ut på Vestmannaöarna som lig- 

ger utanför södra Island. Överfärden tar 35 minuter med 

snabbfärja som tar bilar. Från däck såg vi havssula, mind-

re lira, toppskarv, alkor och storlabb, allt i skönt solljus. 

Och såklart stormfågel, de är överallt! När vi kom fram 

började vi med en fika med översikt över hamnen och 

stan. Såg några vittrutar. Därefter körde vi upp till fyren i 

söder. Här fick man fin utsikt över havet och långt borta 

ser man Surtsey, ön som växte fram under 60-talet. 

Ganska snart såg vi späckhuggare, en familj på 5 stycken, 

relativt nära! De + ytterligare en mindre familj såg vi sen 

under hela tiden de timmar vi skådade vi fyren, verkligen 

häftigt! Vi lämnade posten ett tag för att äta fältlunch där 
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vi hade parkerad bilarna. När vi gick tillbaka upptäckte vi 

en ejder som tryckte över sina ägg. Jösses vad de kan 

smälta in bra! Vi hade passerat där förut 2 gånger, då bara 

på 2-4 meters håll. Hon litade verkligen på sitt kamoufla-

ge! Övrigt vi såg utanför fyren var många tretåiga måsar, 

nån vittrut, sillgrisslor, havssulor och ett antal lunnefåg-

lar.  

  Efter vi checkat in på hotel Vestmannaöarna var det fria 

aktiviteter fram till middag. Flera gick till det nyöppnade 

museet som visar och berättar om vulkanutbrottet 1973 

som ödelade hela ön. Några gick till hamnen och såg fler 

vittrutar medans några passade på att nyttja hotellets 

bubbelpooler . Hotellet vi bor på har en fantastisk 

restaurang, känd för sin goda mat. Ja, det var verkligen 

supergott!   

 

Mysig fika i solen och med spännande utsikt över hamn-

inloppet till hemön av Vestmannaöarna. Foto: Göran 

Forsberg 

 

Island 1 juli 

Strålande väder! Vi började dagen med åka ut på den 

delen av ön som kom till 1973 efter utbrottet dvs marken 

är bara 43 år gammal! På vissa ställen har Lupinerna brett 

ut sig stort, blev vacker kontrast mot svarta lavan och det 

blåa havet!. Därefter åkte vi ned till hamnen och bl a 

tittade på lilla kolonin med tretåig mås bakom grillkios-

ken. Vid utloppet i havet från fiskfabrikens fiskrens fanns 

enormt mycket vitfågel, främst stormfågel och tretåiga 

måsar men en o annan vittrut. Man står riktigt nära och 

kan få härliga action syner/foton.  

  Sen var det dags för båtfärd. En härlig 2 timmes båttur 

med solsken men dock något blåsigt. Vi åkte runt ön samt 

ut till de närliggande öarna som hyser mängder av fågel, 

främst kolonier av havssula, tretåig mås, lunnefågel och 

sillgrissla. Vid ett tillfälle såg vi flera havssulor störtdyka 

i havet! Vid hamninloppet sågs 1 par spetsbergsgrisslor + 

1 som låg i vattnet. Innan vi kom in i hamnen styrde 

kaptenen in båten i en stor grotta och plockade fram sin 

saxofon. Vilken fantastisk akustik. Såg ut som de tretåiga 

måsarna och alkorna som häckade där inne njöt av musi-

ken precis som vi .  

  Efter en god lunch på nyöppnad hamnkrog fanns det 2 

valmöjligheter - besöka museet alt gå upp på kratern eller 

"bara" fågelskåda. Efter släppt av de som valde museet 

och kratern så åkte vi till kanten av golfbanan där man ser 

en hel del lunnefåglar vid deras bohålor. Sen tillbaka till 

fiskrensutloppet. 3 vittrutar sågs samtidigt på nära håll. 

  Innan vi tog färjan tillbaka till "fastlandet" eller norrön 

som Vestmannaöarborna säger ;-), åt vi middag på ett 

trevligt och gott ställe med förvånadsbra priser. På färjan 

över dök plötsligt en flock med 112 mindre lira upp som 

flög jämte båten ett tag, superläckert! Denna natt bodde 

vi på Lambastadir guesthouse, strax utanför Selfoss. Efter 

artgenomgång och innan vi kröp till kojs hade jag en 

”duvning” i häst och ridkunskap med de som ville testa 

på att rida Islandshäst nästa dag. Tydligen uppskattat .  

 

Här står vi på nya delen av Vestmannöarna.  Foto: Göran 

Forsberg 

 

Island 2 juli 

Mer än halva gänget ville rida Islandshästar denna för-

middag och vi fick en härlig spännande tur längs med 

bergets kant. En strandskata och småspov på klappav-

stånd :-), fåglarna är orädda när du kommer till häst. På 

en nyslagen vall gick 77 rödspovar, läckert! 

Andra gänget åkte till Selfoss utmynning och hade bl a 

smålommar och en ladusvala sågs, tungt! De åkte även 

och kikade på den vattenfyllda kratern Kerid. Där flög en 

stenfalk förbi. 

  Sen var det dags för den "klassiska" gyllene cirkeln. 

Från varit ganska ensamma på ön hamnade vi nu mitt i 

turiststråken. Vi började vid det majestätiska vattenfallet 

Gullfoss där vi även intog vår lunch. Sen for vi vidare till 

Geysir där Strokkur sprutar upp en stor mängd vatten 8–

20 meter upp i luften ungefär var 5 minut. Ser lite ko-

miskt ut när alla människors står runt om den och bara 

väntar med sina kameror och mobiltelefoner. Det är en 

ganska tyst fokuserad väntan och när väl kaskaden med 

vatten kommer går det ett härligt sus genom alla och ett 

glatt snatter hörs på mängder av olika språk!  

  Till sist åkte vi till den historiska magnifika platsen 

Thingvellir. Det var här år 930 man hade det första de-

mokratiska mötet. Ett vackert område som delvis ligger i 

en mindre ravin. I området sågs många smålommar, 

smalnäbbade simsnäppor, grågäss, småskrakar. Vid ett 

utlopp låg även 2 fina strömandshanar + 1 hona. Kändes 

fint att avsluta resan runt Island med dessa två. För däref-

ter åkte vi in till Reykjavik för att tillbringa vår sista natt 

på hotel Klettur. Efter middagen gick några ut på stan, det 

var ju ändå en lördagskväll . 

 

Gänget som red Islandshästar. Foto: Turledaren 
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Island 3 juli 

Den soliga förmiddagen tillbringades i Reykjavik med 

fria aktiviteter. Fast det gavs tid åt sevärdheter, kultur, 

museum, shopping kunde inte fåglarna undvikas :-). 

Koltrast kom in på listan och i dammen mitt i stan låg 

både sångsvan, bergand, ejder mm. Innan vi checkade in 

på flygplatsen för hemfärd tog vi en sväng ut till fyren 

Gardur, där hela resan började. Havssulor, stormfåglar, 

tretåiga måsar, mindre lira, lunnefåglar och andra alkor 

flög förbi. En gråsäl låg och vilade på stenarna som blot-

tades pga ebb. I havet låg en svartnäbbad islom och på 

stranden födosökte 3 sandlöpare, 4 kärrsnäppor samt 

några större strandpipare. Vi satt skönt i lä i strålande sol. 

Vi har verkligen haft jättetur med vädret. Vi fick bara lite 

stänk på oss en gång! 

  Sen var det dags att ta farväl av Island. Lite trist att 

precis lämna Island när deras kvartsfinal skulle börja. 

Gissa om det är många festligheter på ön som pågår då! 

Island går rakt in i hjärtat, detta fascinerande och vackra 

land! (Anm. Planet blev 2 timmar försenat, hade all per-

sonal tagit ledigt för att se matchen?) 

 

Gigi Sahlstrand 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Geysir Strokkur. Foto: Gigi Sahlstrand 
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Ett par strömand Foto: Göran Forsberg 

 

Artlista fåglar 
1 Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus   

50 längs vägen 26.6 

Mellan Myvatn och Svartiskogur 

2 Grågås Anser anser   

400 Mývatn 26.6. Observerad 13 dagar totalt 

3 Vitkindad gås Branta leucopsis   

300 längs vägen 28.6 

Med ungar. I området runt Jökulsarlon 

4 Sångsvan Cygnus cygnus   

Observerad 13 dagar totalt 

5 Gravand Tadorna tadorna   

11 Alftafjördur 27.6 

6 Snatterand Anas strepera   

1 Bessastadir 22.6 och 50 Mývatn 26.6 

7 Bläsand Anas penelope   

10 Bessastadir 22.6, 20 Heradsvatn östra utlopp 24.6, 1 Gauksmyri 24.6, 4 Ljosavatn 25.6, 400 Mývatn 26.6, 1 längs 

vägen 27.6 och 1 Reykjavik-area 3.7. Observerad 6 dagar totalt 

8 Gräsand Anas platyrhynchos   

Observerad 10 dagar totalt 

9 Skedand Anas clypeata   

3 Bessastadir 22.6. Observerad  23.6 

10 Stjärtand Anas acuta   

3 ♀ Bird Museum Mývatn 26.6 

11 Kricka Anas crecca   

1 ♂ och 1♀  Bessastadir 22.6, 3 Medelfellsvatn 23.6, 10 Gauksmyri 24.6, 2 längs vägen 25-26.6 och 1 ♂ Vestamanna-

eya 30.6.  

12 Brunand Aythya ferina   

1 ♂ Bird Museum Myvatn 26.6 

13 Vigg Aythya fuligula   

Tämligen allmän Bessastadir 22.6 och 600 Mývatn 26.6. Observerad 9 dagar totalt 

14 Bergand Aythya marila   

5 Bessastadir 22.6, 20 Mývatn 26.6 och 2 Reykjavik-area 3.7 

15 Ejder Somateria mollissima   

Observerad 13 dagar totalt 

16 Strömand Histrionicus histrionicus   

1 Medelfellsvatn 23.6, 1 Blönduós 24.6, 1 Blönduós 24.6, 1 ♂ Blönduós 24.6 och 1 ♂ Godafoss 25.6, 1 ♂ Road 939 

27.6 
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17 Sjöorre Melanitta nigra   

10 Mývatn 26.6 

18 Alfågel Clangula hyemalis   

10 Mývatn 26.6 och 2 Vestmannsvatn 27.6 

19 Islandsknipa Bucephala islandica   

550 Mývatn 26.6 

2 stora flockar på 2 olika ställen sjön. 

 

 
Ett gäng sovande islandsknipor, hanar. Foto: Göran Forsberg 

 

20 Småskrake Mergus serrator   

Observerad 9 dagar totalt 

21 Fjällripa Lagopus muta   

1 ♂ Daeli 23-24.6 

Vid vårt boende. Sjöng flitigt. 

22 Smålom Gavia stellata   

2 Gardur 21.6, 3 längs vägen 22.6, 2 Medelfellsvatn 23.6, 12 Heradsvatn västra utlopp 24.6, 6 Blönduós 24.6 och 11 

längs vägen 28.6. Observerad 11 dagar totalt 

23 Svartnäbbad islom Gavia immer   

1 ⚥ Gardur 21.6, 2 juvenil Gardur 21.6, 1 Njardvik 22.6, 1 Hvalfjördur 23.6, 1 längs vägen 23.6, 1 Blönduós 24.6, 1 ⚥ 

Vestmannsvatn 25.6, 2 Vestmannsvatn 25.6, 1 Ljosavatn 25.6, 1 Ljosavatn 26.6, 2 Mývatn 26.6, 1 Selfoss 2.7 och 1 

Gardur 3.7 

Med 2 ungar 25.6 

 

 
Vi hade lyxen att se många svartnäbbade islommar. Foto: Göran Forsberg 

 

24 Stormfågel Fulmarus glacialis   

Observerad 13 dagar totalt 
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25 Mindre lira Puffinus puffinus   

40 Gardur 21.6, 6 Reykjanesta 22.6, 1 Vestamannaeya 30.6, 112 Vestamannaeya 1.7 och 3 Gardur 3.7 

Från färjan t & r Vestmannaöarna10.6 och 1.7. 

 

 
Otroligt häftig att se den stora flocken av mindre lira som flög jämte båten. 

Foto: Göran Forsberg 

 

26 Svarthakedopping Podiceps auritus   

4 Heradsvatn östra utlopp 24.6, 1 ⚥ Gauksmyri 24.6, 2 Vestmannsvatn 25.6, 1 Ljosavatn 26.6 och 8 Mývatn 26.6 

27 Havssula Morus bassanus 

Observerad 6 dagar totalt. På öns södra och sydvästra del. 

28 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis   

1 Landeyjahöfn 30.6, 1 Vestamannaeya 30.6 och 1 Vestamannaeya 1.7 

När vi lämnade hamnen 30.6. 

29 Storskarv Phalacrocorax carbo   

3 Skjalfandi 25.6, 1 Vestamannaeya 30.6, 1 Vestamannaeya 1.7 och 2 Selfoss 2.7 

30 Havsörn Haliaeetus albicilla   

1 adult längs vägen, nära Borgarnes 23.6 

31 Strandskata Haematopus ostralegus   

Allmän Reynir-Halsaneftshellir 29.6. Observerad 13 dagar totalt 

32 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

Observerad 13 dagar totalt 

33 Större strandpipare Charadrius hiaticula   

3 Gardur 21.6, 1 ⚥ Bessastadir 22.6, 4 juvenil Ljosavatn 24.6 och 3 Gardur 3.7. Observerad 10 dagar totalt 

34 Enkelbeckasin Gallinago gallinago   

Allmän Ljosavatn 24.6. Observerad 13 dagar totalt 

35 Rödspov Limosa limosa   

Observerad 13 dagar totalt. 70 gick tillsammans på ett nyslaget fält utmed vägen 23.6,  

80 gick tillsammans på ett nyslaget fält i Selfoss 2.7 

 

 
Den isländska rödspoven Foto: Göran Forsberg 
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36 Småspov Numenius phaeopus   

Observerad 13 dagar totalt 

 

 
Småspov. Foto: Göran Forsberg 

 

37 Rödbena Tringa totanus   

Observerad 13 dagar totalt 

38 Skärsnäppa Calidris maritima   

6 Hvalfjördur 23.6 

39 Kärrsnäppa Calidris alpina   

10 Njardvik 22.6, 1 Bessastadir 22.6, 12 Gauksmyri 24.6, 1 Blönduós 24.6, 1 Alftafjördur 27.6 och 3 längs vägen 28.6 

40 Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus   

300 Mývatn 26.6. Observerad 13 dagar totalt 

 

 
Smalnäbbad simsnäppa. Foto: Göran Forsberg 

 

41 Tretåig mås Rissa tridactyla   

Allmän Heradsvatn västra utlopp 24.6. Observerad 12 dagar totalt 

Vanlig vid kusterna. 

42 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 13 dagar totalt 

43 Fiskmås Larus canus   

2 Gardur 21.6, 1 Vestamannaeya 30.6 och 3 Vestamannaeya 1.7 

44 Havstrut Larus marinus   

Observerad 13 dagar totalt 
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45 Vittrut Larus hyperboreus   

2 strax utanför Saudarkrokur 24.6, 1 subadult Alftafjördur 27.6, 3 Vestamannaeya 30.6 och 6 Vestamannaeya 1.7 

 

 
Vittrut på Vestmannaöarna. Foto: Göran Forsberg 

 

46 Vitvingad trut Larus glaucoides   

3 Alftafjördur 27.6 och 1 Vestamannaeya 1.7 

47 Gråtrut Larus argentatus   

Observerad 13 dagar totalt 

48 Silltrut Larus fuscus graellsiii  

Observerad 13 dagar totalt 

49 Silvertärna Sterna paradisaea   

500 Jökulsarlon 28.6. Observerad 13 dagar totalt 

Talrik 

50 Storlabb Stercorarius skua   

10 längs vägen 27.6, 10 Vestamannaeya 30.6 och 10 Vestamannaeya 1.7. Observerad 6 dagar totalt 

51 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

Observerad 13 dagar totalt 

3-12 ex varje dag. 

 

 
Gott om kustlabb på Island. Foto: Göran Forsberg 

 

52 Spetsbergsgrissla Uria lomvia   

1 ⚥ Vestamannaeya 1.7 och 1 Vestamannaeya 1.7 
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53 Sillgrissla Uria aalge   

Observerad 10 dag totalt 

Talrik på Vestmannaöarna 

54 Tordmule Alca torda   

Observerad 10 dag totalt 

55 Tobisgrissla Cepphus grylle   

3 Heradsvatn västra utlopp 24.6 och Tämligen allmän Skjalfandi 25.6. Observerad 9 dag totalt 

56 Lunnefågel Fratercula arctica   

Talrik Skjalfandi Puffin island 25.6. Observerad 11 dagar totalt 

 

 
Lunnefågel. Foto: Göran Forsberg 

 

57 Tamduva Columba livia livia   

1 observerad 23.6, 4 Brunnholl 27.6, 4 Svartiskogur 27.6 och 3 Skogafoss 28.6. Observerad 5 dagar totalt 

58 Jorduggla Asio flammeus   

1 Húsavík 25.6 

59 Stenfalk Falco columbarius   

1 ♂ Medelfellsvatn 23.6, 1 längs vägen 26.6, 1 Seljalandsfoss 29.6 och 1 längs vägen 2.7 

60 Jaktfalk Falco rusticolus   

1 Skjalfandi, Puffin island 25.6 och 1 Road 939 27.6 

61 Korp Corvus corax   

Observerad 13 dagar totalt 

62 Ladusvala Hirundo rustica   

1 Selfoss 2.7 

63 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

1+1 hörd Ljosavatn 25.6, 1 hörd Ljosavatn 26.6, 1 hörd Mývatn 26.6, 1+2 hörda Svartiskogur 27.6 och 1 hörd Skoga-

foss 29.6 

64 Stare Sturnus vulgaris   

Observerad 13 dagar totalt 

65 Koltrast Turdus merula   

5 Reykjavik-area 3.7 

66 Rödvingetrast Turdus iliacus   

Observerad 12 dagar totalt 

67 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

2 längs vägen 26.6, 1 ⚥ Vestamannaeya 1.7, 1 ⚥ Vestamannaeya 1.7 och 3 juvenil Vestamannaeya 1.7. Observerad 7 

dagar totalt 

68 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 13 dagar totalt 

69 Ängspiplärka Anthus pratensis   

Observerad 13 dagar totalt 

70 Skärpiplärka Anthus petrosus   

1 Bessastadir 22.6 

71   Gråsiska Acanthis flammea   

2 Medelfellsvatn 23.6, 1 Ljosavatn 25.6, 5 Ljosavatn 26.6, 4 Svartiskogur 26.6 och 2 Svartiskogur 27.6 
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72   Snösparv Plectrophenax nivalis   

1 ♂ Blå Lagunen 22.6, 1 hörd Mývatn 26.6, 1 Jökulsarlon 28.6 och 2 Vestamannaeya 30.6 

Flitigt sjungande i Blå Lagunen, jämte parkeringen. 

 

 

 

 

 
Det nya landskapet på Vestmannaöarna som kom till efter vulkanutbrottet 1973. Foto: Göran Forsberg 

 

 

 

 

 

 
Myvatn. Foto: Göran Forsberg 
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En av familjerna av späckhuggarna. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

Däggdjur  

1. Knölval Megaptera novaeangliae  

5-7 Skjalfandi 25.6  

Under båtturen utanför Husavik 

2. Späckhuggare Orcinus orca 

10 vestmannaöarna 30.6  

Såg under flera timmar från södra udden, 2 familjet 5+5. 

3. Vitnosdelfin Lagenorhynchus albirostris 

8 Skjalfandi 25.6  

Under båtturen utanför Husavik  

4. Gråsäl Halichoerus grypus  

2 Jökulsarlon 28.6, 1 Gardur 3.7 

 

 
Havssula. Foto: Göran Forsberg 

 

 


