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Översiktligt dagsprogram 
 
16/6 Två resenärer anländer från Kanada 
 
17/6 Fem resenärer anländer från Sverige och en från USA. Resan startar norrut och vi 
skådar i Mýrar och på Sneafjellsnes. 
 
18/6 Heldag runt Snaefellsneshalvön 
 



19/6 Båttur till Flatey. Därefter lång transportsträcka till Hofsósi. 
 
20/6 Skådning längs nordkusten och resa till Husavik. 
 
21/6 Valtur utanför Husavik på förmiddagen. Eftermiddag i Mývatn.  
 
22/6 Morgon- och förmiddagsskådning i Mývatn och Laxá. Bilfärd till Sirekstadir. 
 
23/6 Midsommarafton. Skådning längs Islands ostkust på väg till Höfn. Havsfågelskådning i 
storm och regn. 
 
24/6 Jökulsarlón, Vatnajökull och sydkusten runt Vik. 
 
25/6 Sydkusten, fågelberg och Skogar. 
 
26/6 Färja till Vestmannaeyar. Skådning på många ställen runt ön. 
 
27/6 Båtrundtur med havsfåglar i mängd och märkliga vulkaniska landskap.  
 
28/6 Gyllene cirkeln med Geysir, Gullfoss och Thingvellir.  
 
29/6 Hemresa 
 

 
 
Gänget 
 



Dagbok 
 

Lördag 17/6 
 
Efter en kort och bekväm flygning med Icelandair från Arlanda landar vi fem från Sverige på 
Keflavik, och här ska vi träffa den första av våra amerikanska deltagare. Vi hittade varandra 
utan problem, hämtade ut en stor, fin minibuss och styrde in mot Reykjavik där vi hämtade 
upp de två från Kanada som kommit dagen innan.  
Färden gick genast ut ur staden och efter någon timme var vi framme vid vårt första 
skådarställe Mýrar. Det är ett låglänt område med mycket vatten och våtmarker, 
genomkorsat av småvägar. Här mötte de arter som skulle bli våra ständiga följeslagare den 
här resan. Rödbena, kärrsnäppa, rödspov, småspov, enkelbeckasin, ljungpipare, 
rödvingetrast och ängspiplärka. Rödspovarna och rödvingetrastarna är av tydligt andra 
raser än hemma och skillnaderna noterades. I gölarna fanns smålom och överallt flög 
silvertärnor. 
Efter ytterligare bilfärd norrut kom vi till den spektakulära Snaefellsneshalvön och vårt första 
boende på Tradir guesthouse. Det lilla hotellet låg vid havet, var rent, fräscht och bjöd på 
god mat i restaurangen. Kvällen ägnade vi åt att skåda innan resetröttheten blev för svår.  
I blåsten fick vi första kontakten med flera arter pulshöjande fåglar. Mindre lira, 
svartnäbbad islom, havssula och en vittrut tillsammans med de ständigt närvarande 
stormfåglarna och tretåiga måsarna. 
 
 

Söndag 18/6 
 
De flesta vaknade tidigt och ägnade morgonen åt att skåda lite före frukost, som av någon 
anledning inte gärna serveras före klockan 8 på Island. Den här dagen skulle vi ägna helt åt 
Snaefellsneshalvön och det började bra. Strax efter avfärd följde vägen en strid liten älv och 
vi hittade ganska snart våra första fem strömänder. Många fler skulle komma efterhand men 
vi njöt av fina observationer av denna vackra fågel. På nordsidan av halvön ligger den lilla 
staden Grundarfjördur men en trevlig hamn. Strax före samhället stannar vi vid en 
fiskindustri där traktens måsfåglar samlats. Stora mängder vit-, havs- och silltrut i olika 
åldrar trivdes i den för oss människor lite obekväma lukten från fisk i olika stadier av 
färskhet. Hamnen däremot var relativt luktfri och full med fåglar. Lunnefåglar och 
tobisgrisslor hittade mat och lugnt vatten bland båtarna. Utanför pirarna simmade ejdrar 
och vår första toppskarv vilade på stranden. Det imponerande Kyrkberget, i vissa vinklar lik 
en kyrka, var vitprickig av häckande stormfåglar. Vi försökte oss på en uppskattning av 
antalet men gav upp vid ca 2000.  
 



 
Stormfågel  
 
Längst ut på halvön ligger Öndverdarnes, med flera bra fågelberg. Vägen ut var i förskräckligt 
dåligt skick men minibussen gjorde ett bra arbete och vi tog oss hela vägen ut och tillbaka 
utan missöden. En bra observationsplats har byggts där och man kan tryggt spana av stora 
delar av klipporna utan risk för att falla. Ganska snart hittade vi en av resans målarter, 
spetsbergsgrissla. Tre exemplar satt och visade upp sig mycket pedagogiskt tillsammans med 
sillgrisslor och tordmular. Tobisgrisslor, toppskarvar och någon enstaka lunnefågel låg på 
vattnet. Luften var fylld av tretåiga måsar och stormfåglar på nära håll.  
Lunchen åt vi på en liten vägrestaurang där de sömniga flickorna som skötte det hela fick 
veckans chock när vi åtta helt plötsligt fyllde deras lilla mathörna tillsammans med några 
tyska turister som dök upp samtidigt. 
Efter lunch åkte vi söderut och stannade vid ett ställe som hette Saxholar. Där hade man 
gjort en trappa upp på en slocknad vulkan med en så kallad explosionskrater. Mycket 
mäktigt. Man kunde ana vilka krafter som varit i farten när det hände. Vår första fjällripa 
hördes från vulkansidan men vi fick aldrig syn på den. Två fjällrävar sprang över vägen när vi 
åkte. 
Dagens sista stopp var i Arnastapi där det också fanns fågelberg och en mycket stor koloni av 
silvertärna. Inga nya arter men imponerande lavalandskap och massiva berg runtomkring 
gjorde det till en fin avslutning på rundan runt Snaefellsnes. 
Middag och kvällsskådning vid hotellet och även den här kvällen slocknade vi tidigt. 
 
 
 



 

Måndag 19/6 
 
Idag skulle vi göra den första av flera båtfärder på resan. Norr om Snaefellsnes ligger viken 
Breidafjördur som trafikeras av en färjelinje till de nordliga Västfjordarna. Drygt halvvägs 
ligger ön Flatey och dit skulle vi idag för att om möjligt se brednäbbad simsnäppa som har 
sin enda häckningsplats i Europa här. Överfarten gick smidigt, dagen var lugn med stiltje och 
solsken. Namnet Flatey beskriver den låglänta ön bra och vi klev iland med höga 
förväntningar. Omedelbart visade de smalnäbbade simsnäpporna att det var de som 
härskade på ön. De fanns precis överallt. Även på torra land, i trädgårdar, på stigar och 
grusvägar och självklart även i alla vattensamlingar. Rödbenor, enkelbeckasiner och 
rödspovar dominerade den övriga fågelvärlden här. En svårsedd hona snösparv höll till i en 
skräphög men uppvägdes av en skönt sjungande hane i byn. Norra delen av Flatey har 
beträdnadsförbud under häckningstid och det var där man hade den minimala chansen att 
se den brednäbbade simsnäppan. Vi hade inte så lång tid på oss här innan färjan skulle gå 
tillbaka så spänningen var hög när vi spanade av de laguner som såg intressanta ut långt 
borta. Så dök den upp, en vacker utfärgad hona brednäbbad simsnäppa. Tyvärr drog den 
iväg innan alla han se den men det fanns inga möjligheter till eftersök. 
 

 
Flatey  
 
I väntan på att färjan skulle lägga till, tog Mats, Denise och Michèle en extra runda och 
hittade en hona mandarinand i en göl som sen alla han se innan det var dags att åka. 
Nu hade vi en lång transportsträcka österut längs nordkusten. Vårt mål var Hofsós där vi 
skulle övernatta. Längs vägen kunde vi njuta av det rika fågellivet med sångsvanar, 
spetsbergsgäss, ännu en fjällripa och vår första och enda stenfalk. 
Hofsós var en trivsam liten by med en vacker hamn där vi intog ännu en god måltid. 
Isländska lammrätter är fantastiskt goda. 
 

 
 



Tisdag 20/6 
 
Morgonskådning från hotellets baksida i Hofsós gav en försmak av vad som skulle komma. 
Spetsbergsgäss och svartnäbbade islommar sträckte norrut. Kanske mot Spetsbergen eller 
Grönland. En och annan vittrut drog förbi och morgonen var solig och vacker. En fjällripa 
och ett par strömänder fanns strax utanför byn och i varje trädgård satt en rödvingetrast 
och sjöng. 
Frukosten smakade extra gott och efter den begav vi oss till ett deltaområde söder om 
Hofsós. Ca 500 spetsbergsgäss betade på de frodiga gräsmarkerna. Kustvägen var vacker och 
i vikarna låg sjöorrar och alfåglar. Lunchen intog vi på en trevlig restaurang i staden 
Siglufjördur där en isländare bosatt i Göteborg tipsade oss om ett fint ställe strax utanför 
samhället. Det gav inget speciellt så färden gick vidare. Vid Vaglaskogúr skulle vi för första 
gången skåda i ursprunglig isländsk skogsmiljö. Gärdsmyg av den isländska rasen och 
gråsiska hängdes in ganska omgående. Förvånande nog hittade vi även två kungsfåglar som 
hördes och syntes mycket bra. Kryss för alla amerikanare i sällskapet.  
Färden gick vidare österut. Vi passerade Islands näst största stad Akureyri. Strax utanför låg 
en svartnäbbad islom i en liten göl nära vägen. Jorduggla sågs vid två tillfällen och i 
fjordarna låg alfågel, sjöorre, småskrake och otaliga ejdrar.  
Husavik var en småtrevlig stad med en väl utvecklad turistverksamhet som till stor del 
kretsade runt det faktum att vattnen utanför var mycket rika på valar av olika arter.  
 

Onsdag 21/6 
 
Reseledaren trotsade den regniga morgonen och gick ensam ner till hamnen en stund före 
frukost för att kolla trutar. Bland alla havs-, vit- och gråtrutar fanns ett par avvikande fåglar. 
Vita vingpennor, storlek som en gråtrut, grön ton på näbben. Allt stämde. Två vitvingade 
trutar, de enda vi såg på hela resan. 
Klockan nio var det dags för oss att gå ombord på Sylvia, båten som skulle ta oss ut på 
valturen. Varma overaller drogs på, regnet hade upphört och det var nästan vindstilla. Efter 
en halvtimme ropade skeppets guide ut de första valarna. Två knölvalar var uppe vid ytan 
och vi var snart där med den relativt snabba skutan. Knölvalarna visade upp sig magnifikt 
och efter en stund tackade vi för oss och begav oss mot nästa val som också visade upp sin 
storlek på ett imponerande sätt. Sammanlagt gav turen sex knölvalar och fem 
vitnosdelfiner. Under färden tillbaka till hamnen såg vi resans första tre storlabbar förutom 
de ständigt närvarande kustlabbarna. Havssulor, lunnefåglar, tordmular och sillgrisslor 
pilade fram och tillbaka från fiskeområden till sina häckningsklippor.  
Husavik ligger inte långt från Myvatn, Islands mest besökta fågellokal. Dit begav vi oss direkt 
efter valturen. Nu hade regnet kommit tillbaka men sjön gav oss ändå en fågelupplevelse 
utöver det vanliga. Första islandsknipan låg i Laxá helt enligt guideboken och även en hona 
strömand fanns i ån. 
 



 
Islandsknipa 
 
Vi stannade för att kolla en samling med diverse änder i en vik och ett flertal arter räknades 
in men även en flock med ett 30-tal smalnäbbade simsnäppor. Runt besökscentret kryssade 
vi arter som svarthakedopping, bläsand, gräsand, snatterand, skedand, kricka, vigg, 
bergand, alfågel och islandsknipa. Bläsänderna dominerade stort och kronan på verket den 
här dagen var den jaktfalk som i sakta mak flög över oss som på beställning.  
 

Torsdag 22/6 
 
Dagen såg ut att bjuda på fint väder och vid frukosten fick vi förutom koltrast i trädgården, 
två tips av hotellets ägare som vi naturligtvis skulle följa upp. Hundra meter från hotellet låg 
stadsparken i Husavik. Två hanar mandarinand, ruggande mot eklipsdräkt, låg och vilade på 
gräsmattan och lät sig fotograferas på nära håll. I den uppdämda bäcken som slingrade 
genom parken hade en bläsandshona dunungar. Bläsanden kändes lite mer genuin än 
mandarinerna.  
Nästa tips var stadens golfbana som skulle vara ett bra tillhåll för fjällripa. Vi hade bara fått 
glimtar av den hittills trots att den är vanlig på Island så alla var ivriga att försöka hitta en. På 
en höjd ovanför golfbanan hade vi bra överblick och snart hittade vi en höna med inte 
mindre än 11 ungar som höll till i ruffen. Som vanligt var buskar, gräs och träd överfyllda av 
rödvingetrastar. Man kan inte annat än förvånas över deras dominans i alla nischer som fylls 
av andra tättingar hos oss. 
Ett besök vid en ångande varm badsjö med naturlig geotermisk uppvärmning, gav inget 
annat än en närkontakt med en ilsken silvertärna trots tips om häckande svarthakedopping 
mm. Märkligt var det i alla fall med en fjällsjö som ångar av värme.  



En stor del av dagen ägnade vi åt Myvatn som den här dagen verkligen gjorde skäl för sitt 
namn i solskenet. Det är inte myggor som svärmar över sjön, utan små flugor i sådana 
mängder att det ibland var svårt att andas och skåda fågel.  
 

 
Myvatn  
 
Bläsänderna som dominerade fågellivet hade goda tider däremot där de låg i täta flockar 
och åt kläckande flugor i vattenytan. Bland de ca 400 snatteränderna, 500 bläsänderna, 140 
bergänderna och 1300 viggarna lyckades Mats hitta den amerikanska bläsand som varit 
stationär den här sommaren vid besökscentret. En ansamling av 90 islandsknipa och 25 
svarthakedopping imponerade också. Jaktfalken var här idag också och vi fick fina obsar på 
den, både sittande, jagande och överflygande.  
På eftermiddagen hade vi en lång transportsträcka till vårt nästa boende på ett lantligt 
bondgårdshotell ute i den isländska glesbygden. Vi färdades genom ett osannolikt öde och 
kargt landskap med märkliga geotermiska företeelser öster om Myvatn, gjorde ett besök vid 
ett av Islands mäktiga vattenfall, Dettifoss och lät milen rulla på i vår bekväma minibuss. 
Sirekstadir Farm Holiday låg vackert i en grönskande dal och som vanligt var maten som 
bjöds både vällagad och läcker. En kvällspromenad längs älven gav en inblick i den rika flora 
Island har men även ett kul möte med en förskräckt mindre skogsmus. 
 
 

Fredag 23/6 Midsommarafton 
 
Regnet vräkte ner den här midsommaraftonsmorgonen, vilket inte var speciellt olikt många 
andra midsommaraftnar man upplevt. Vi hade en lång transportdag framför oss och därför 
led vi inte speciellt av det. Stormen som väderlekstjänsten varnade för var inte heller 
speciellt besvärlig även om den tog ordentligt tag i bussen ibland.  



Östra Islands fjordlandskap var vackert och dramatiskt och trots vädret gavs många tillfällen 
till fina fågelobsar. På ett ställe låg två svartnäbbade islommar inte långt från bilen och på 
ett annat fem strömänder. Fina fototillfällen gavs med bussen som gömsle. 
 

 
Svartnäbbad islom                                                  Strömand 
 
Lunch intog vi i Djupivogurs hamn och stormen tog i så restauranghuset skakade. På vår väg 
mot Höfn där vi hade nästa övernattning stannade vi på en udde i havet, Hvalnes, som såg 
bra ut för havsfågelspaning. Stormen friskade i och bussen gav bra lä. Havet var fullt av fågel. 
En flock på flera tusen ejdrar låg långt ute, 14 strömänder födosökte i de värsta 
bränningarna och ca 500 sjöorrar höll sig för sig själva i en egen flock. Havssulor och 
stormfåglar hade perfekt flygväder, likaså kustlabbar och havstrutar. 
Efter lite letande hittade vi vårt boende ute på landet med en magnifik utsikt över glaciären 
Vatnajökull från restaurangen. Stormen blåste nästan omkull oss när vi gick över 
gårdsplanen så kvällsskådningen fick ställas in, men under dagen hade vi i alla fall fått en ny 
researt, tamduva, och fått se en imponerande flock med 64 rödspovar som samlats för att ta 
skydd för stormen i en liten våtmark. 

 
Lördag 24/6 
 
Idag skulle vi börja med en turistattraktion. Glaciärsjön Jökulsárlón. Det är en sjö där 
glaciären kalvar isberg och ett par arrangörer anordnar båtfärder med amfibiebåter bland 
isbergen. Stormen hade ställt till det lite och isberg hade blockerat stället där båtarna går ner 
i vattnet så fick vänta någon timme på vår tur. Sjön har ett utlopp mot havet där en strid älv, 
några hundra meter lång, erbjuder mängder med mat åt fåglar och sälar. Väntetiden 
utnyttjade vi naturligtvis till att titta på fågel. Redan på ditfärden hade vi sett resans första 
vitkindade gäss och här vid sjön fanns också en stor koloni. Dessutom häckade silvertärnor i 
stora mängder här och fiskade i den korta älven. Det gav även kustlabbar i stora antal rikligt 
med tillgång på föda och vi kunde på nära håll följa den ständiga kampen mellan tärnor och 
labbar. Även några storlabbar blandade sig i leken, strömänder låg i älven, snösparvar 
kämpade om revir och en gråsäl försökte på alla sätt ta sig uppför den strida forsen till sjön.  
Turen på glaciärsjön var värd all väntan och den lätt surrealistiska upplevelsen med turister 
från världens alla hörn i ombyggda amfibiebåtar från andra världskriget, förstärktes av den 
skönhet som isbergen gav.  



Efter detta var det dags att förundras över en annan av Islands märkliga geologiska 
företeelser. En sandur är ett platt landskap nedanför en glaciär, i regel utan, eller bara med 
mycket sparsam vegetation. Skeidararsandur är Islands största, skapad av oräkneliga 
utflöden av sediment från glaciären, i det här fallet Vatnajökull. På Skeidararsandur finns 
Islands största koncentration av storlabb och mycket riktigt såg vi sådana här och där men 
inte i den omfattning vi förväntat oss.  
Färden gick längs sydkusten och vårt mål var staden Vik, där vi skulle övernatta två dagar på 
Puffin hotell, Lunnefågelhotellet. Kvällen i Vik blev solig och vacker och vi tillbringade den på 
den svarta stranden vid Gardar, förundrade oss över de vackra klipporna Reynisdrangar, och 
njöt av kvällens fåglar. Storlabb, havssula och lunnefåglar drog ständigt förbi i kvällssolen. 
 

Söndag 25/6 
 
Söndag morgon i Vik. En promenad före frukost runt samhället och längs de svarta 
sanddynerna med grönt gräs gav en strömand och tamduvor förutom de obligatoriska 
rödvingetrastarna. Tamduvorna i Vik har återgått till att häcka i klippor, precis som 
vildformen av klippduva gör. 
 

 
Strömand 
 
Fågelberget Dyrhólaey var vackert och lättillgängligt. Horderna av turister njöt av alla 
lunnefåglar tillsammans med oss och några andra skådare från Sverige och Holland.  
Landskapet var bedövande vackert med sina kolsvarta stränder och intensiva grönska.  



Regnet kom tillbaka på förmiddagen och vi begav oss till Skógar där vi beundrade 
vattenfallet Skógafoss med en imponerande fallhöjd. Det tilltagande regnet förtog lite av 
upplevelsen så vi spenderade ett par timmar på muséet och dess restaurang i väntan på 
bättre skådarväder. Det ville inte infinna sig men en promenad i Skógars skog blev ändå 
lyckad med gärdsmyg, gråsiska och en trädgårdssångare som visade sig vara en ganska 
sällsynt gäst vilket bekräftades senare på Birding Icelands hemsida.  
Ett rekognoseringsbesök vid färjeläget vi skulle åka från dagen efter gav också lite fågel. 
Större strandpipare, smålom och storlabb, men för övrigt var dagens behållning av fåglar 
ganska magert på grund av det ihållande regnet. 
 

Måndag 26/6 
 
Idag tog vi morgonfärjan till Vestmannaeyar där vi skulle stanna i två dagar. Överfarten var 
lugn och stilla men gav inte något speciellt i fågelväg mer än några mindre liror som häckar 
här på öarna. Inseglingen i Heimaeys hamn är vacker och dramatisk. Vi kunde från färjan 
konstatera att de vulkaniska krafterna verkligen har format de här öarna, både i modern tid 
och för länge sedan. 
 

 
Sillgrisslor och tretåiga måsar på Vestmannaeyar 
 
Det går vägar in i det lavatäckta området som nästan la hela samhället under sig under 
utbrotten på 1970-talet. Vi hittade ett bra ställe i lavafältet där vi hade bra spaning på 
havsfåglar. Mindre liror i stor mängd drog förbi, vi summerade 60 stycken på kvällen, likaså 
havssulor, tretåiga måsar och de ständigt närvarande stormfåglarna. Bra vägar går runt ön. 
Sydspetsen räknas som Europas blåsigaste plats, och världens tredje blåsigaste. Vi hade 



nästan fullständig stiltje. Lunnefåglarna dominerade och i fjärran låg två öar med ett vitt 
täcke på de övre delarna. Tubkikarna avslöjade att det vita täcket var många tusen 
havssulor. Vid ett låglänt ställe som heter Piratbukten såg vi ön Surtsey långt bort på havet. 
Surtseys födelse på 1960-talet var en stor medial händelse och många av oss minns tv-
nyheternas reportage om vulkanön som steg ur havet, utbrott efter utbrott.  
På närmare håll i Piratbukten njöt vi av tobisgrisslor, ejdrar, gråsäl och tumlare och långt ute 
till havs höll en stor oidentifierad val till en längre stund. 
Efter incheckning på vårt guesthouse, Hreidrid, vilket betyder Fågelboet, gav vi oss ut för att 
njuta av den vackra kvällen. Hur mycket vi än spanade lyckades vi aldrig hitta någon 
stormsvala. De häckar i stora mängder på Vestmannaeyar men förmodligen var vädret för 
bra och de höll sig längre ut till havs. Däremot underhöll två grupper av späckhuggare oss. 
Det var ca 10 individer i varje grupp och de jagade fisk nära ytan. De höga och imponerande 
ryggfenorna plöjde fram och tillbaka och gjorde att man lätt kunde identifiera de stora 
hanarna. Det var verkligen en mäktig upplevelse. 

 
Tisdag 27/6 
 
Andra dagen på Vestmannaeyar. Efter en trevlig och intressant pratstund med Rut som äger 
det lilla hotellet visade det sig att hon hade mycket förstahandsinformation om fågellivet på 
ön. Hon har under många år tagit omhand skadade fåglar och övergivna ungar. Dessutom 
har hon själv ett stort nätverk bland naturintresserade personer, både hemma och 
utomlands. 
Stormsvalorna kan vi nog glömma den här gången med tanke på hur sällan hon själv har sett 
sådana.  En rundtur med båt står på programmet idag men först hann vi med en stund vid 
ett gömsle på en brant grässluttning översållad med lunnefåglar och deras bon. Tur att vi var 
morgontidiga idag. När vi gick kom den första busslasten med turister.  
 

 
Lunnefågel 



Båtturen arrangeras av Viking Tours och man kan inte undgå att se islänningarnas stolthet 
över sina anor. Skepparen berättar anekdoter under resans gång på ett humoristiskt sätt och 
som vanligt lär man sig mycket. Det här är ingen regelrätt skådartur men fåglarna har så stor 
påverkan på livet här så de tar ändå upp en stor del av det som sägs. Vi får fina upplevelser 
när vi far runt ön och på nära håll får kontakt med fåglarna. Lunnefåglar, sillgrisslor, 
tordmular och tretåiga måsar dominerar klipporna och i lägre regioner pryder tobisgrisslor, 
ejdrar och toppskarvar klipporna. Två strömänder vilar på en sten. Havssulor, stormfåglar, 
kustlabbar och storlabbar drar förbi. Vi går in i flera grottor med båten eftersom sjögången 
är mild och får se en förbryllande värld av olikfärgade alger och spännande lavaformationer, 
en vardagsvärld för de tordmular som häckar här inne i grottorna. Vestmannaeyars egen 
elefant av lava är imponerande.  
 

 
Vestmannaeyars egen elefant 
 
Utanför fiskhamnens utlopp har stormfåglarna sitt paradis. Åtskilliga hundra ligger på 
vattnet och hittar säkert godsaker från fiskebåtarna att äta hela tiden.  
För oss fågelintresserade personer var en flock på 300 – 400 mindre liror en mäktig 
upplevelse. Vilken kontrast mot de enstaka vi kan se här hemma under en bra och blåsig dag 
på västkusten.  
I väntan på färjan tillbaka besöker vi Heimaeys nya museum. Där har man runt ett utgrävt 
hus gjort ett fantastiskt fint museum med vulkankatastrofen på 1970-talet som tema. Det 
var verkligen värt besöket. Vi blev alla djupt berörda av händelsen som orsakade detta och 
av befolkningens järnvilja att klara av motgångarna. 
Inga stormsvalor sågs från färjan den här gången heller och efter en kort bilfärd var vi 
framme vid Godaland där vi skulle bo i skuggan av Eyafjallajökull, vulkanen som ställde till 
det ordentligt för några år sedan. Som tur var höll den sig lugn 



Onsdag 28/6 
 
Det här skulle bli vår sista dag tillsammans och den ägnade vi mest åt de sevärdheter som 
man bör besöka när man är på Island. I den så kallade ”Gyllene cirkeln” hittar man Geysir, 
Gullfoss och Thingvellir. Geotermiskt, geologiskt och historiskt intressanta platser men 
naturligtvis inga skådarställen.  
Trots det hittade vi ett par islandsknipa, omgivna av några smalnäbbade simsnäppor i en 
älv. 
Det kändes som ett värdigt avslut på en fin resa och som pricken över i sjöng en snösparv för 
oss i Thingvellirs historiska landskap. 

 
Torsdag 29/6 
 
Hemresa. 
 
 
 

Några slutord 
 
På en resa som den här kan man förvänta sig 70 – 80 fågelarter. Vi såg 74 och lyckades med 
alla målarter utom en, stormsvala. En liten grupp på åtta personer är idealisk. Då passar det 
bra med en minibuss och gruppen är också så tät att alla har större möjlighet att se alla 
fåglar bättre än i en stor grupp. Tvåspråkigheten var en utmaning men gav samtidigt en 
möjlighet för alla att utvecklas och träna sina färdigheter i att kommunicera. 
Island lämnade starka intryck efter sig. Det faktum att människor lever på detta instabila 
land där jordskalv är en daglig företeelse och där större geologiska katastrofer händer 
relativt ofta, gör att man förundras över människans strävsamhet och äventyrslusta.  
Fågellivet är fantastiskt. Det finns inte så många arter på Island, men oerhört många 
individer. Bara på Vestmannaeyar häckar det enligt uppgift en miljon par havsfåglar. Det 
märks i luften på många sätt, kan vi som var med, vittna om. Dessvärre har havsfåglarna 
även här en vikande trend och orsaken är matbrist, sannolikt orsakat av överfiske och 
klimatförändringar.  
Vi får hoppas att alla de goda krafter som arbetar för att skapa en positiv förändring ger 
Islands fågelvärld luft under vingarna igen. Vi kommer gärna tillbaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ARTLISTA FÅGLAR 
 
 

1 Barnacle Goose Branta leucopsis Vitkindad gås 
   Ca 500 st runt Jökulsarlón 24/6 
 
2 Greylag Goose Anser anser Grågås   
   Sedd de flesta dagarna 
 
3 Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus Spetsbergsgås 
   Ca 500 st söder om Hofsós 20/6, sparsamt 21 – 23/6 på nordkusten 
 
4 Whooper Swan Cygnus cygnus Sångsvan 
   Sedd alla dagar 
 
5 Common Shelduck Tadorna tadorna Gravand 
   Enstaka exemplar på Snaefellsnes 17 – 18/6 samt 15 ex på östra Island den 23/6  
 
6 Mandarin Duck Aix galericulata Mandarinand 
   1 hona 19/6 Flatey och 2 hane 22/6 Husavik 
 
7 Gadwall Anas strepera Snatterand 
   Vanlig i Myvatn. 410 ex 22/6 
 
8 Eurasian Wigeon Anas penelope Bläsand 
   Sedd enstaka på Snaefellsnes. Riklig förekomst I Myvatn. 530 ex 22/6 
 
9 American Wigeon Anas americana Amerikansk bläsand 
   1 ex Myvatn 22/6 
 
10 Mallard Anas platyrhynchos Gräsand 
     Sparsamt förekommande. Sedd alla dagar 
 
11 Northern Shoveler Anas clypeata Skedand 
     20 ex Myvatn 21/6 
 
12 Eurasian Teal Anas crecca Kricka 
     Sparsamt förekommande på Snaefellsnes och I Myvatn. 
 
13 Tufted Duck Aythya fuligula Vigg 
     Sedd nästan alla dagar. 1300 ex Myvatn 22/6 
 
14 Greater Scaup Aythya marila Bergand 
     Allmän I Myvatn. 140 ex 22/6 
 
15 Common Eider Somateria mollissima Ejder 
     Sedd alla dagar. 2-3000 Hvalnes 23/6 
 
16 Harlequin Duck Histrionicus histrionicus Strömand 



     Sparsamt förekommande i lämpliga miljöer. 10 ex Snaefellsnes 18/6, 14 ex Hvalnes 23/6 
 
17 Common Scooter Melanitta nigra Sjöorre 
     Sparsamt längs kusterna, 500 ex I Hvalnes 23/6 
 
18 Long-tailed Duck Clangula hyemalis Alfågel 
     20 ex Myvatn 21 och 22/6 
 
19 Barrow´s Goldeneye Bucephala islandica Islandsknipa 
     90 ex Myvatn 22/6, 2 ex Geysir 28/6 
 
20 Common Merganser Mergus merganser Storskrake 
     1 ex Snaefellsnes 18/6 
 
21 Red-breasted Merganser Mergus serrator Småskrake 
     Sedd de flesta dagarna 
 
22 Rock Ptarmigan Lagopus muta Fjällripa 
     2 ex Saxholar, 17 ex Husavik 22/6 
 
23 Red-throated Loon Gavia stellata Smålom 
     Sedd de flesta dagarna 
 
24 Common Loon Gavia immer Svartnäbbad islom 
     Sedd de flesta dagarna. 15 ex Hofsós 20/6 
 
25 Northern Fulmar Fulmarus glacialis Stormfågel 
     Sedd alla dagar i stora mängder 
 
26 Manx Shearwater Puffinus puffinus Mindre lira 
     5 ex Snaefellsnes 17/6, 60 ex Vestmannaeyar 26/6, 300 ex Vestmannaeyar 27/6 
      

 
 
27 Horned Grebe Podiceps auritus Svarthakedopping 
     25 ex Myvatn 22/6 
 
28 Northern Gannet Morus bassanus Havssula 
     Sparsamt de flesta dagarna. Mycket stor koloni Vestmannaeyar 
 



29 European Shag Phalacrocorax aristotelis Toppskarv 
     Sparsamt Snaefellsnes 17 – 18/6 
 
30 Great Cormorant Phalacrocorax carbo Storskarv 
     Sparsamt förekommande över hela Island 
 
31 Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus Strandskata 
     Sedd alla dagar utom en 
 
32 European Golden Plover Pluvialis apricaria Ljungpipare 
     Sedd alla dagar 
 
33 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula Större strandpipare 
     Sedd alla dagar utom en 
 
34 Common Snipe Gallinago gallinago Enkelbeckasin 
     Sedd alla dagar 
 

 
 
35 Black-tailed Godwit Limosa limosa Rödspov 
     Sedd alla dagar utom en. 64 ex i rastande flock Hvalnes 23/6 rasen islandica 
 
36 Whimbrel Numenius phaeopus Småspov 
     Sedd alla dagar rasen islandicus 
 

 
 



37 Common Redshank Tringa totanus Rödbena 
     Sedd alla dagar 
 

 
 
38 Ruddy Turnstone Arenaria interpres Roskarl 
     1 ex Snaefellsnes 18/6 
 
39 Dunlin Calidris alpina Kärrsnäppa 
     Sedd de flesta dagarna 
 
40 Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Smalnäbbad simsnäppa 
     Sedd de flesta dagarna 
 
41 Red Phalarope Phalaropus fulicarius Brednäbbad simsnäppa 
     1 ex Flatey 19/6 
 
42 Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla Tretåig mås 
     Sedd de flesta dagarna 
 
43 Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Skrattmås 
     Sedd alla dagar 
 
44 Mew (Common) Gull Larus canus Fiskmås 
     Sparsamt på nordkusten  
 
45 Great Black-backed Gull Larus marinus Havstrut 
     Sedd alla dagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 Glaucous Gull Larus hyperboreus Vittrut 
     Sedd nästan alla dagar 
 

 
 
47 Iceland Gull Larus glaucoides Vitvingad trut 
     2 ex Husavik 21/6 
 
48 European Herring Gull Larus argentatus Gråtrut 
     Sparsam till allmän på nordkusten rasen argenteus 
 
49 Lesser Black-backed Gull Larus fuscus Silltrut 
     Sedd alla dagar utom en, rasen graellsii 
 
50 Arctic Tern Sterna paradisaea Silvertärna 
     Sedd alla dagar 
 

 
 
51 Great Skua Stercorarius skua Storlabb 
     Allmän på sydkusten 15 ex 24/6 Vik 
 
52 Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus Kustlabb 
     Allmän sedd alla dagar 
 
53 Thick-billed (Brunnich) Murre Uria lomvia Spetsbergsgrissla 
     3 ex Öndverdarnes 18/6,  1 ex Husavik 21/6 
 



54 Common Murre Uria aalge Sillgrissla 
     Allmän på fågelberg runt hela Islan 
 
55 Razorbill Alca torda Tordmule 
     Allmän på fågelberg runt hela Island 
 
56 Black Guillemot Cepphus grylle Tobisgrissla 
     Allmän, sedd de flesta dagarna 
 
57 Atlantic Puffin Fratercula arctica Lunnefågel 
     Mycket allmän fr a på Vestmannaeyar 
 
58 Rock (Domestic) Pigeon Columba livia Tamduva 
     Sparsam förekomst I Vik och på Vestmannaeyar 
 
59 Short-eared Owl Asio flammeus Jorduggla 
     1 ex Blöndous 20/6, 1 ex Saudarkrokur 20/6, 1 ex Godaland 28/6 
 
60 Merlin Falco columbarius Stenfalk 
     1 ex på vägen mot Hofsós 1976 
 
61 Gyrfalcon Falco rusticolus Jaktfalk 
     1 ex Myvatn 21 och 22/6 
 
62 Northern Raven Corvus corax Korp 
     Sedd alla dagar 
 
63 Garden Warbler Sylvia borin Trädgårdssångare  
     1 ex Skogar 25/6 och 26/6 
 
64 Goldcrest Regulus regulus Kungsfågel 
     2 ex Vaglaskógur 20/6 
 
65 Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Gärdsmyg 
     6 ex Vaglaskógur 20/6, 1 ex Skogar 26/6 
 
66 Common Starling Sturnus vulgaris Stare 
     Sparsamt förekommande 
 
67 Common Blackbird Turdus merula Koltrast 
     2 ex Husavik 21 och 22/6, 2 ex Skogar 26/6 
 
68 Fieldfare Turdus pilaris Björktrast 
     1 ex Husavik 22/6 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 Redwing Turdus iliacus Rödvingetrast 
     Vanligaste fågeln på Island, Karaktärsfågel nästan överallt 
 

 
 
70 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Stenskvätta 
     Sparsamt I lämplig miljö  
 
71 White Wagtail Motacilla alba Sädesärla 
     Sedd alla dagar 
 
72 Meadow Pipit Anthus pratensis Ängspiplärka 
     Sedd alla dagar 
 
 
73 Common Redpoll Acanthis flammea Gråsiska 
     Sparsam I lämplig biotope. 
 
 
74 Snow Bunting Plectrophenax nivalis Snösparv 
6 ex Flatey 19/6, 8 ex Jökulsarlón 24/6 
 

 
 
 
 
 
 
 



ARTLISTA DÄGGDJUR 
 
1 Arctic Fox Alopex lagopus Fjällräv 
   2 ex Saxholar 18/6 
 
2 Wood Mouse Apodemos sylvaticus Mindre skogsmus 
   1 ex Sirekstadir 22/6 
 
3 Grey Seal Halichoerus grypus Gråsäl 
   Sparsamt runt kusten  
 
4 White-beaked Dolphine Lagenorhynchus albirostris Vitnosdelfin 
   5 ex Husavik 21/6 
 
5 Killer Whale Orcinus orca Späckhuggare 
   20 ex Vestmannaeyar 26/6 
 
6 Harbour Porpoise Phocoena phocoena Tumlare 
   2 ex Vestmannaeyar 26/6 
 
7 Humpback Whale Megaptera novaeangliae Knölval 
   6 ex Husavik 21/6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


