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Endelig, endelig! 
 
 
 
Så skulle Natur Øst igen ud på en flyvetur, 
denne gang var målet i nord, nemlig til en 10 
dages bustur rundt i naturen i Island.  
Sikkerhedsreglerne er siden sidste flyvning til 
Estland for 2 år siden, skærpet væsentligt, så 
mødetiden før flyvning var først og fremmest 
fordoblet! Indcheckningen i CPH gik dog 
noget hurtigere end sidst, så inden vi rigtig 
havde sagt god dag, stod vi uden livrem og alle lommer tomme, midt i sikkerhedschecket! Jeg 
fortrød lige her, at jeg havde tabt mig 3 Kg. på det sidste, bukserne gled ganske langsomt nedad! 
Vi fløj i ca. 3 timer med en B757 – 200/ TF – FIJ, for at blive bragt 2151 km. frem til Keflavik i 
Island.  
Efter landingen skulle urene sættes 2 timer tilbage.  
N.Ø. kørte med Chauffør Christian i 4 busser, 2250 km. rundt i Island, 99 km. flere end vi fløj 
fra CPH til KEF! 
I øvrigt foregik Hjemturen den 23.juli, med samme fly/-registrering. 
 
Tur udvalget siger tak til alle der deltog i turen, dels for en rigtig god tur i en storslået natur, dels 
til jer som ville skrive i vores fælles dagbog, som følger hermed.  
 
OBS: Lidt mere for fly nørder! 
Flyet var udstyret med 2 Rolls - Royce motorer RB211-535 E4, 
og kunne tage 189 passagerer! 

      Svend-Erik 
 

 
 
Dagbogsblade 
 
Dag 1, den 14. juli. 
 
Så startede turen til Island, som vi havde glædet os til i lang tid. Toget til København afgik fra 
Køge kl. 11.56. På stationen mødte vi flere, som også skulle med på turen. Vi nåede lufthavnen i 
god tid, men her ventede der allerede flere fra Natur – Øst. Vores rejseleder Torben Rasmussen 
uddelte billetterne til os alle, og så kunne vi gå hen og få sendt vores bagage af sted. Vi nåede 
igennem sikkerheds kontrollen (uden at tabe bukserne) og venter nu på, at vi skal ud til flyveren. 
Vi skal lette kl. 15.10 – 20 min. tidligere end før meddelt. Det var godt med en tår at drikke og en 
sludder inden, vi skal gå ud til Gate B7 og vente på at gå ombord. Vejret er fint en del skyer og 
nogen sol ind imellem. 
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Nu sidder vi alle ombord og er klar til at køre ud på startbanen. Det ender nok med at vi letter til 
den tid, som vi har fået at vide hjemmefra. Det skete også!! Efter 3 timers flyvning, hvor vi fik 
serveret en let anretning med kaffe til, landede vi i Keflavik. Under hele flyveturen var det et 
næsten helt uigennemsigtigt skydække, vi fløj hen over. Vi fik hurtigt vores bagage og handlet 
ind i den tax - free, de der skulle det. Udenfor var vejret lidt køligt med en smule regn. Bussen 
holdt og var klar til at køre os ind til Reykjavik. Kl. 17.40 begyndte turen ind mod byen og 
Torben bød os alle velkommen til Island, og at vores chauffør hed Kristian. Under turen fortalte 
han en hel del om Island. Vi ankom til hotel ”Cabin” ca. kl. 18.30 efter køreturen fra Keflavik. 
Her fik vi anvist vores værelser, der var dog nogen forvirring, da der var to elevatorer, og den ene 
gik kun til 6.etage, men flere havde fået værelse på 7. etage. Men alt blev løst med nogen op - og 
nedtur. Vi skulle spise kl. 19.30. Birthe og jeg var heldige at få et værelse med udsigt ud over 
vandet – meget flot. Nede i stueetagen, hvor vi skulle spise, var der salat bar med varme retter – 
dejlig mad. De fleste af os drak dejlig koldt vand til maden. Efter maden var der kaffe og der efter 
frit slag til, hvad man havde lyst til. Der var flere, som følte trang til en gå tur og noget frisk luft. 
Vi der gik en tur ned til vandet så edderfugle med ællinger, svartbag, sølvmåge og havterner. Det 
var dejligt med en gåtur og frisk luft. 
Vi har fået at vide, at der er morgenmad fra kl. 7.00 på 7. etage, og at vi skal køre med bussen kl. 
8.30. Nu er kl. 22.30 og de fleste er tørnet ind efter en dag med mange indtryk. 
God Nat - efter en dejlig dag. 
 

Einar 
 
 
Dag 2, den 15. juli  
 
Første dag af vores 2250 km lange tur på Island.  
Vi kørte til ”Den gyldne  cirkel” Tingvallasøen og Tingvallasletten, Gullfoss og Geysir.  
Tingvallasøen er 84 km2. Tingvallasletten kommer man til gennem en slugt, der er opstået ved 
forkastning. Den udgør en hel mur af lavasten, næsten lodret op i vel 30 m højde og flere km 

lang. Foran den ligger sletten, der er 
gennemskåret af mindre vandløb, grønt og 
frodigt. Der er anlagt træstier og –broer, så man 
bliver ført de rigtige steder hen. Selve tingstedet 
ligger højt foran muren, så der er en stor udsigt 
over sletten, hvor 7-8000 mennesker kunne være 
samlet i forbindelse med Altinget. Det, de 
vedtog, blev fremsagt fra tingstedet af 
lovsigemanden, der har kunnet ses og vel også 
høres fra hele sletten. Muren må have virket som 
en slags forstærker. Et meget betagende sted, når 
man tager i betragtning, at det har haft og til dels 
stadig har funktion som tingsted i 1000 år.  

Herefter mod Gullfoss gennem et stadig mere øde landskab. Vi kørte i en terrængående bus, der 
kan klare de ujævne grusveje. På vejen til Gullfoss gjorde vi holdt for at se på planter ved en 
skrænt, der lå i læ for vinden. Her var et mylder af forskellige planter. 
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Før vi gik til fossen, spiste vi frokost der bestod af dejlig islandsk suppe, kogt på lam. Vi kunne 
registrere flere krydderurter bl.a. timian, der vokser vildt overalt. Rigtig lækkert. Isvand til, det 
smager godt.  
Derefter gik vi ad træstier til fossen og kan se ned fra en platform. Man kan gå helt ned til fossen 
og gå langs med den. Oppefra har man en skøn udsigt. Faldet er så kraftigt, at skyer af fine 
vanddråber står op fra det og dugger ens briller. Solen skinnede, så der dannedes en regnbue i 
vandskyen.  
På vejen til Gullfoss havde vi passeret Geysir. Nu kørte vi tilbage for at se dette fantastiske, 
sydende og boblende område. Vi var heldige at se mange flotte spring, sommetider 2-3 efter 
hinanden. Der er en kraftig lugt af svovl over området. Det er spændende at se det store hul sluge 
vandet og begynde at bygge et spring op. Det ser flere gange ud som om at nu springer det, men 
det står bare og vugger, og så pludselig kommer en kæmpestor smuk blå boble, og det springer. 
Efter Geysir kørte vi ind i landet mod vores hotel i Hrauneyjar. Vi stoppede et sted, hvor man 

samlede får inden vinteren, 
hvorefter de blev fordelt i båse til 
de forskellige ejere. Smukt bygget 
op af lavasten og græstørv på 
toppen. Et andet stop ved en 
rekonstruktion af de oprindelig 
islandske huse, de karakteristiske 

ed et tykt, 

i bl.a. islom, rødlom  

 
Lise Skands 

 
ag 3, den 16. juli 

veder og der blev købt adskillige 
yggenet, mens Jon holdt blomsterparade ude foran ”hotellet”. 

f den rødviolette bredbladede gederams og i det fjerne – op til 

une og 
yldne farver. Der blev også set islom i søen - og en ravn, der vist var ved at spise et lam. 

 

tørvehuse.  
I det fjerne så vi vulkanen Hekla, 
og i landskabet ses resultatet af 
forskellige udbrud: et 
kæmpeområde, der var blevet 
dækket af lavastøv, og derfor var 
ubeboeligt, og et andet m
hvidligt lag af pimpsten.  
Denne dag så v
og dværgfalk. 

 

D
 
Vi vågnede til strålende solskinsvejr og kunne nu se toppen af Hekla, som dagen før var dækket 
af skyer. Men masser af småfluer svirrede irriterende om vore ho
m
 
Så gik det ellers mod Landmannalaugar, som var dagens mål. Ad grusveje kørte vi gennem det 
ene smukke panoramalandskab efter det andet og havde nogle stop undervejs. Første stop var ved 
en brusende elv. Her så vi masser a
70 km væk – kunne vi se 3 jøkler. 
Næste stop var ved et pas ved en stor sø og høje fjelde. Ved at gå lidt længere op kunne vi næsten 
se ned i en ”rigtig vulkan”. Farvespillet i fjeldpartierne var helt fantastiske med gule br
g
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Endelig fremme i Landmannalaugar, en stor slette midt mellem høje fjelde, blev de fleste af os 
nok lidt overraskede, af det store antal mennesker der var der – over 50 telte, masser af busser og 
andre biler, men det betød vist alligevel ikke noget, for den store oplevelse det var, at være der. 
 
Vi begyndte med at spise vor medbragte mad i solen og fordelte os derpå i forskellige grupper , 
der gik længerere eller kortere ture i fjeldene omkring sletten. Nogle få af os var ikke godt nok 
gående til at gå bjergture, så vi blev ”på jorden” og små tussede i det dejlige landskab, mens 
andre kom helt til tops på bejrgtoppene. 
 
På sletten var der flere steder varme kilder ved vandløbene - og vegetationen i og omkring dem 
var meget frodig og farverig. Vi der blev ”på jorden” fik også den oplevelse at høre et franskt kor 
synge midt i det i det fine landskab på en lavaskrænt.  
 
Eftermiddagen blev for de flestes vedkommende afsluttet med et vidunderligt bad i den varme 
elv, hvor vandet nogle gange var lige ved at være for varmt. 
Lige inden hjemkørslen opdagede vi nogle odinshøns i elven, som var helt upåvirkede af, at vi 
var mange som stod og forsøgte at fange dem med vore kameraer. 
  
På hjemturen stoppede vi ved en strandet campingvogn, der ikke kunne klare en stejl bakke. En 
fransk familie, hvis chauffør vist var mest vant til at køre med traktor, var lykkelig, da Else kunne 
tale fransk og Christian kunne bakke campingvognen op for dem..... 
På hjemturen blev vi, da vejene sine steder var som vaskebrædter, yderligere rystet igennem – og 
sammen. 
 
Spisesalen var overfyldt da vi skulle spise, men det lykkedes vist alle at få mad, omend nogle 
måtte vente og vi sad mange forskellige steder. Aftenen sluttede med fælleshygge i ”badrummet”. 
 

Bodil  
 
 
 
 

 Odinshane 
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Dag 4, den 17. juli. 
 
Vejret er letskyet med solstrejf ind i mellem. 
Inden vi drager af sted, gennemgår Jon, den foregående dags plantehøst, og en særlig sjælden 
plante: azorisk slangetunge vækker begejstring. 
 
Vi forlader ”det eksklusive højfjeldshotel” Hrauneyjar efter, at vi ved morgenmaden har iagttaget 
en polarblåræv, der afsøgte sit territorium på lavasletten lige udenfor hotellets vinduer.  Der var 
en del hættemåger, der tilsyneladende samledes sig om et eller andet spiseligt, og det ville ræven 
gerne deltage i. Hekla dannede en flot baggrund for scenen. 
 
Vi begiver os af sted, og efter ca. 15-20 km på asfaltvej foregår turen over ”stok og sten” ud over 
højsletten på hjulspor og veje, der ikke er beregnede til almindelige biler, de må være i besiddelse 
af en stor motor med optimal trækkraft. Bussen vi kører i er tillige temmelig ”højbenet”. 
 
Den første del af højsletten er sandet ørken i grå, sorte og brune farver med fjelde både i 
horisonten, og som vi må forcere. Senere bliver den mere stenet og farverne veksler undervejs.  
Der er de flotteste panoramaer, hvor skyggerne fra de hvide lammeskyer danner de mest 
spændende farver og formationer.  
Man kan fra bussen ane nogle små hvide og lyserøde blomster drysset spredt ud over de gråbrune 
flader.  
Enkelte steder lyser en gulgrøn stribe op i landskabet, og her er der en elv eller en kilde. 
Flere steder passerer vi kløfter, der er lysegrønne og med vand i bunden. 
Længst mod nord giver store arealer med gederams fjeldene en purpurlilla farve.  
 
Vi passerer en smeltevands sø, hvor der er 200 bjergænder og et par havlitter. 
 
Første gang vi skal passere en elv, gør bussen holdt kort før elven, for at afkøle motoren. Vi er 
spændte og forbereder os med kameraerne til at fotografere skumsprøjtet, når vi passerer. Men 
ak! der er tilsyneladende et hul eller en stor sten i elven, med det resultat, at vi nærmest bliver 
væltet rundt i bussen, ingen kom til skade.   
Senere passerer vi adskillige elve helt udramatisk.  
 
På et tidspunkt har de fleste ”høj vandstand i øjnene” og så er det ud af bussen med damerne til 
venstre og herrerne til højre, bussen blev holdende, at det var en ”højbenet” bus, tog ingen notits 
af. 
 
Ved frokosttid nærmer vi os Nýidalur en ”lille oase” midt ude i ingenting. Nu er vejret blevet gråt 
og blæsende, og vi søger læ bag ved et af husene. Vi spiser den medbragte mad med udsigt til 
både Hofsjökull og Vatnajökull, vi har længe kunnet se dem begge i horisonten.  
3 snespurve boltrer sig i terrænet. 
 
Vi fortsætter vores færd over højsletten, af og til findes en varde opsat af rejsende over sletten. 
Længere mod nord tårner tre vulkaner sig op, Trölladyngja, en skjoldvulkan, Askja, den største 
og Herdubreið, den høje - alle med sne på toppen. 
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Sidst på eftermiddagen i udkanten af højsletten gør vi holdt ved Aldeyarfoss, igen et fantastisk 
vandfald, hvor klippevæggene er rene kunstværker, som består af søjlebasalt i de flotteste 
formationer.  
 
Det er ved at være aften og pludselig ændrer landskabet sig, vi befinder os i Barðardalur, en 
meget grøn og nu solbeskinnet dal med græssende får og heste, græsmarker til hø og spredte 
bondegårde på begge sider af elven. Et par kjover forlyster sig i landskabet. En stor kontrast til 
højslettens gråbrune farver. 
 
Vi støder til vej nr. 1 ved Godefoss, og kører nu i rask tempo langs søer og op over grønne fjelde, 
hvor vi får Eyjafjördur i sigte med Akureyri på modsatte bred. Vi når Akureyri og bliver 
indkvarteret på vandrehjemmet - lidt møre efter 305 km højslettekørsel.  
Vi slutter dagen med et dejligt måltid i forsamlingshuset. 
 
Som jeg oplevede dagen       

Annie 
 

Søjlebasalt ved Aldeyarfoss 
 
 
Dag 5, den 18. juli  
 
Fire kvinder overnattede på et gæstehus/”kvindehus” ude i byen. 
Da vi omsider var bragt dertil i taxa, gik alt godt. Vi hyggede os med rom, inden vi faldt i søvn.  
Morgenmaden blev indtaget på en café/supermarked. 
Kl.ca 8,30 holdt en stor bus – ikke terrængående – foran vandre- hjemmet. Efter blomsterparade 
startede den kl.9,vejret 16 gr. Overskyet, lidt råt, skyer og tåge over fjeldene. Der var 100 km. til 
Mývatn. Færden gik op over bakkerne og ind i landet. Skyerne hang tunge og våde ned over dal 
siderne, som var grønne og frodige i modsætning til det meste, vi hidtil har set. Fjorden befandt  
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Nordisk lappedykker 
 
sig til venstre for bussen. Her observerede vi Edderfugle, Bjergænder, Lappedykkere, 
Mallemukker, Toppet Skallesluger og Teist. 
Vi passerede en elv, hvor der blev fanget laks. Der svømmede Strømænder, regnen slog mod 
bussens højre side, så vi kun kunne se ud til venstre. Vi kørte over moselignende strækninger 
med enkelte får. Så brød solen gennem regnen i en side dal. På disse kanter var der mange fine 
dyre, moderne huse og gårde med frodige marker med køer og heste på. Det er tydeligt, at der har 
været højkonjunktur i Island. Færden gik stadig op over. Solen brød igennem, og skyerne lettede. 
De grønne sletter, træer og buske var borte og afløstes af små vande. Efter ca.1 time så vi Mývatn 
på venstre side. Der er 36½ km/2, halvt så stor som Tingvallavatn. Pause i 3 kvarter. På Laxaul til 
venstre var der en laksefisker og en Strømand hun med 3 unger. En kold vind stod imod os , på 
den brusende elv var der små øer med frodig vegetation Kvan m.fl. Der er nedgang i 
fuglebestanden i søen pga. udvinding af kisel på en fabrik. Dog så vi mange steder Sangsvaner og 
en af den islandske fugleverdens specialiteter den islandske Hvinand. Søen har mange vige og øer 
og langs en del af bredden er der lava . 
Efter 3 kvarters kørsel standsede bussen i byen Reikjahlid, hvor der var et supermarked – med 
toiletter. Her blev der købt frokost, der i store papkasser blev båret ud til bussen. Efter få 
minutters kørsel ad grusvej stoppede bussen. De fleste stormede ud for at se Azorisk Slangetunge 
(gruppepres). Så gik de derude i vind og småregn. Da de var tilbage i bussen, kom kikkerterne 
frem, og der opstod diskussion om, hvad man så. En sund og velsmagende frokost blev indtaget i 
sol og læ ved foden af en klippe, hvorfra der steg svovllugtende dampe op. 
Efter frokost kørte vi i kort tid mod næste mål: ”Djævelens helvedes køkken” op ad stejle bakker 
i et vulkansk landskab. Det var en slette med kogende boblende blå – grå ler suppe – 
svovlstinkende  
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røg og damp over det hele. Vi fulgte de afmærkede gangstier. 
Efter en kort bustur standsede vi i nærheden af Krapla – krateret. Efter at have stået i kø ved 
toiletterne begyndte vi på en ca. 2 timer lang vandring i et kuperet vulkan – område. Der var 
praktiske brede træ gange med ”skumle” trappetrin, så opstigningen mod krateret gik let. Fremme 
ved krateret gav Torben en kort indføring i vulkansk aktivitet. 
To ruter gik i ring ud i Cavaarmene, og vi valgte den korte afmærkede med gule pinde. Der var 
tilløb til regn, men vi slap med den kolde, bidende blæst – i ryggen på vej tilbage over sletten 
mod bussen – og toiletterne. Så gik det i tavshed tilbage til vandrehjemmet i Akureyri. 
Middagen var velsmagende og – lidt rigeligere end dagen før. 

     Tom og Ingeborg 
 

                   
                 ”Djævelens helvedes Køkken” 
 
 
Dag 6, den 19. juli 
 
Store hvalfangerdag! 
Vi vågnede op i dag til det flotteste solskinsvejr uden en sky på himlen, så da vi skulle køre langt 
i dag, var der planteparade kl. 7,15 og afgang kl. 8,30.  
Vi kørte af sted i det flotteste vejr – allerede godt indpakkede med lange uldne undertrøjer og –
bukser,  regn- og vindtæt tøj, hue og handsker – alt disponibelt tøj for at kunne holde varmen på 
havet, for der er koldt derude på vandet. Vinden var meget lidt blæsende – vindstille kunne vi jo 
ikke helt sige, men solen skinnede stadig og det var det flotteste og dejligste vejr vi skulle af sted 
i. 
Straks vi kom ud af bussen i Husavik kom det sidste vind- og regntætte tøj på og vi gik ud til 
båden, der var klar til at sejle. I havnen lå bl.a. tejster, mallemukker, flere måger fløj rundt om os, 
og et flot gammelt træskib, lå til kajs.  
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Så snart vi kom ud af havnen begyndte båden at vippe grundet dønningerne fra polarhavet, for 
der var egentlig ikke rigtige bølger i det fine vejr. Da vi (jeg) stod på dækket kunne jeg i hvert 
fald stå imod søsygen, indtil vi efter et par timer sejlede ind, andre blev også dårlige/søsyge 
undervejs, en stor del ikke – og i skrivende stund kl. 22,30 sejler jeg stadig, mens jeg beskriver 
turen. 
Vi kom godt ud i bugten, blev instrueret i hvordan vi skulle fortælle hvor hvalen er, hvis vi skulle 
finde en, f.eks. lige ret ud for stævnen er kl. 12, lidt til højre = kl. 13, bagstavnen kl. 6, ret på 
siderne henholdsvis kl. 3 og 9, idet hele taget så fulgte vi klokken; og så lå vi stille og ventede på 
det første blås før det gik derudad. Vi sejlede rundt flere gange – i begyndelsen var det 
pukkelhvalen vi så, flere gange kom den op, en gang meget tæt på. Jeg nåede desværre ikke at se 
den, fordi jeg stod i den anden side og der stod en kødrand foran langs rælingen, så jeg ikke 
kunne komme til at se den. Oftest så jeg på afstand kun lige noget af halen, men fik dog enkelte 
gange set både blås og hale – det var flot. 
 

 
Pukkelhval 
 
Senere var der vågehval – den får ikke halen så tit med, kun rygfinnen, der stikker op, når den går 
op. På vej ind serveredes varm kakao og snegl, det smagte egentlig godt, men den varme kakao 
undlod jeg, da jeg følte mig søsyg. 
Undervejs på hele turen så vi søpapegøjer/lunder, mallemukker, almindelig kjove, storkjove og 
mange måger. 
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Vel i land igen skiftede damerne tøj på toilettet, før vi i bussen kørte op til et supermarked for at 
købe ind til frokost i det grønne. Mens der købtes ind slap Jon løs på stranden og fandt 
hjertebladet fliglæbe, hestetunge, strandarve, strandsennep. Måske fandt han flere, men dem 
erindrer jeg så ikke. 
Frokosten indtog vi på en dejlig grøn eng på Tjörnæs – der var utroligt smukt, med flot udsigt, 
mange fugle fløj over og rundt om os bl.a. dobbeltbekkasin, lille regnspove m.fl. 
Fra Tjörnæs kørte vi til Ásbyrgi, hvor vi bl.a. skulle se hovaftrykket af Odins hest, Sleipner. 
Turen derudad var utrolig flot med højt solskin, men nu med begyndende hvide skyer. Undervejs 
underholdt Torben med at fortælle om, hvad der skulle til for at være et godt sted. Der skulle 
være 4 betingelser: der skulle være en god lakselv, en god strandbred der lå i læ, så der drev godt 
med strandingsgods i land, en god edderfuglekoloni, og en varm kilde. Det var de bedste steder, 
men de tilhørte oftest præsterne. 
Sleipners hovaftryk er meget specielt, selvom jeg ikke gik ud i området, jeg blev i nærheden af 
bussen, hvor området er kantet af basaltklipper, med en sænkning som et aftryk af en hov, man 
kan i øvrigt gå rundt på kanten af klipperne, hvis man kan finde ind til stien derop. Her på P-
pladsen fandt jeg ensidig vintergrøn. 
Fjeldsiden var tæt besat med ynglende mallemukker.  
Turen tilbage gik ad den samme vej: vidste man ikke bedre kunne man på den ene side forledes 
til at tro man var hensat til vadehavsområdet med disse grøngrå lange stræk – ingenting andet end 
et par gårde ind i mellem i det grønne græs og ude, langt ude bag ved kunne man lige skimte lidt 
blåt – og måske vestsiden af en af østfjordene. På dette stræk måtte bussen lige stoppe op for at 

Jon kunne få fat i rød svingel og rødknæ. 
Mellem Husavik og Akureyri stoppede vi op 
ved Godafoss for at se dette storslåede 
vandfald, det var altså flot. Ved Godafoss 
smed den sidste gode sine godestøtter i 
vandfaldet, da han besluttede at Island skulle 
kristnes, det blev vist alligevel tilladt at 
beholde den gamle asatro. Men nu blev 
loven lavet ud fra den kristne tro. 

iver.  

Den sidste biskop i Island, der ikke ville gå 
over til evangelisk lutherske kirke, blev 
simpelthen halshugget sammen med sine 2 
sønner og så var Island reformeret! 
Tilbage i Akureyri igen kl 18,15, bus kører 
igen kl.19,15 til spisning i forsamlingshuset 
– vi gik tilbage efter spisning for at se 
strømænderne, som vi havde set den 
foregående aften, men så dem ikke. 
Endnu intet nyt om mine solbriller. 
Jeg sejler endnu mens jeg skriver dagbogen, 
så træt er jeg, at jeg indimellem næsten 
falder i søvn over/midt i det jeg skr
 

Timian       Karen-Grete 
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Dag 7, den 20. juli 
 
Dagen startede i flot og næsten sommerligt solskinsvejr med en svag sydvestenvind. Det 
obligatoriske morgenbord blev indtaget i cafe Bonus fra kl. 7.45 og den efterfølgende næsten lige 
så obligatoriske planteparade blev afviklet i vandrerhjemmets gård, hvor Jon fremviste bl.a. 
Strandsennep, Hestetunge, Hjertebladet Fliglæbe og Månerude (bregne). Sidstnævnte er fredet og 
må ikke plukkes, hvilket vi ifølge Jon ”næsten heller ikke gjorde”. 
Vi skal forlade Akureyri vandrerhjem, og tilmed  køre langt, ca. 360 km, så tiden med stop er på 
forhånd dømt rimelig kort. Vi kørte ad A1, i starten retning nordvest og nåede snart ud af 
Akureyri, hvorefter vejen svingede mod sydvest. Vi kørte mellem grønne marker langs elve og 
højdedrag med spredte bøndergårde, som for manges vedkommende havde en tæt læplantning, 
bestående af træer og buske mod bjergsiden af hensyn til laviner. Under køreturen berettede 
Torben om samfundsmæssige forhold i Island. Vi har i løbet af de forgangne dages køreture fået 
et utroligt bredt indblik i Islands politiske, sociale, naturmæssige og kulturelle forhold. Det er 
meget inspirerende under disse lange og ofte lidt ensformige køreture at få så megen og grundig 
viden serveret om det land, man færdes i, men selvfølgelig forekommer også pludselige 
afbrydelser, når en fugl bliver set fra bussen og skal bestemmes i farten. 

Første stop er hjemstavnsgården 
Glaumbær, bygget i 
middelalderen i traditionel 
islandsk byggestil af tørv og græs 
med mindst mulig anvendelse af 
træ, der var og er en mangelvare i 
Island. Gården består af en 
”hovedbygning”, hvorpå der 
efterhånden som pladsbehovet er 
øget er påbygget et antal 
sidefløje, således at 
hovedbygningen efterhånden kun 
fungerer som korridor, hvorfra 

der er adgang til de efterhånden mange sidefløje, med hver sin funktion: fadebur, køkken, 
gæsterum, dagligstue o.s.v. Hovedhuset og flere af fløjene er ”pyntet” med fine træfacader af 
malet træ, næsten á la en kulisse fra en amerikansk western. Gården var oprindeligt en 
præstegård, tilhørende en af de mere velhavende gejstlige og skulle efter sigende have været 
beboet frem til slutningen af 1930´erne. I tilslutning til museet lå en lille hyggelig cafe, hvor der 
kunne købes kaffe og hjemmebagte islandske kagespecialiteter. 
Efter således at have fået et godt indblik i tidligere islandske boligforhold og efter at have 
tilbagelagt yderligere en god bid vej, skulle der provianteres, hvilket blev gjort i Blönduós, der 
ligger ved Hùnafjörður. Islandske navne er svære nok at stave med alle de dér underlige krøller 
og tegn bogstaverne udstyres med, og når så udtalen tilmed er totalt anderledes end man 
forventer, er det helt givet en fordel med en indfødt chauffør, så man ikke behøver at skulle 
spørge om vej.         
Frokosten blev indtaget ved en stenkirke, beliggende på næsset Þinkeyrar, i øvrigt fint arrangeret 
som buffet (frokosten altså) på omvendte papkasser. Der var lige tid til et kort besøg i kirken, der 
havde en altertavle af alabast, fremstillet ca. år 1500 i Nottingham. Kirken havde blåmalet loft, 
prydet med guldbelagte stjerner, hvilket er en ret almindelig form for kirkeloft i Island. 
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Men der var stadig et godt stykke vej at køre, så det gik hurtigt med at få frokosten indtaget og 
pakket sammen igen. Landskabet var efterhånden blevet mere barsk og øde og strækningen gav et 
fint indblik i, hvordan man ved vejanlæg i Island må tage både økonomiske og naturskabte 
faktorer i betragtning. Vi kørte 18 km stik syd langs østbredden af Hrútafjöður. I bunden af 
fjorden, drejede vi fra A1 og kørte nu 12 km mod nord langs fjordens vestbred, før 
terrænforholdene ”tillod” anlæggelse af en vej mod sydvest mod halvøen Snæfellsnes. Kl. 14.50 
nåede vi en lille havn ved Búðardalur, hvor der var kaffestop. Stedet viste sig hurtigt at være 
meget fint for fugleiagttagelser, blandt andet  skarv, islandske ryle (flok på ca. 50), alm. ryle, 
toppet skallesluger og gråmåge, sidstnævnte genstand for heftig diskussion, da fuglen ifølge 
undertegnedes tysksprogede udgave af ”Islands dyr og planter” hedder eismöve, på dansk ismåge. 
Den ”danske” ismåge er imidlertid en helt anden fugl, der i såvel størrelse som udseende er helt 
anderledes end gråmåge, og hvis nærmeste yngleplads er Svalbard og Grønland. Misforståelsen 
blev dog hurtigt til forståelse og freden genoprettet. Vi fik næsten 45 minutter her og et par af 
ovennævnte fuglearter kunne føjes til fuglelisten. Kort efter Búðardalur kørte vi ud på selve 
halvøen Snæfellsnes og fulgte vejen på nordsiden af halvøen mod byen Stykkishólmur, der skulle 
være vores base de næste 2 dage. Sidste stop før Stykkishólmur var Helgafell, det hellige fjeld. 
Her lå engang et kloster, men oprindeligt var det et hedensk sted, hvor de afdøde efter sigende 
holdt til. Man kan få ønsker opfyldt her, såfremt man  under opstigningen til toppen følger visse 
regler, herunder ikke ser sig tilbage, ikke taler, og at man kun har rene ønsker. Vejret var i løbet 
af dagen slået om og blevet meget lavtrykspræget og kraftig vind og iskolde regndråber gav lidt 
udfordring til den del af selskabet, der valgte at stride sig mod toppen af fjeldet og måske ønske 
et eller andet. Fra toppen kunne ses to islom i en lille sø ved foden af fjeldet, og i godt vejr er her 
givetvis en udmærket udsigt i det hele taget. 
Om jeg ikke fulgte ønske-proceduren korrekt eller hvad der gik galt ved jeg ikke, men et inderligt 
ønske om bedre vejr blev i hvert fald ikke opfyldt.  
Efter vel overstået op- og nedstigning kørte bussen os det sidste stykke til Stykkishólmur og 
vandrerhjemmet, hvor deltagerne efter nogen venten og trængsel i den meget lille foyer blev 
indkvarteret på ditto små værelser. Middagen blev indtaget i restaurant ”Det grønne Hus” og var 
en sand kulinarisk oplevelse. Efter middagen gik nogle af deltagerne en tur til fyret på den lille 
holm ved byen, og der var almindelig aftenhygge i vandrerhjemmets samlingsstue, indtil alle gik 
til ro omkring midnat. Det er specielt at opleve de meget lyse nætter her højt mod nord. Selv 
klokken 00 er det meget lyst og man har ingen fornemmelse af, at det virkelig er midnat.    

 Per     
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Dag 8, den 21. juli 
 
Dagen startede med et lækkert morgenmåltid på hotellet i Stykkishólmur – en del af os nød et 
varm selvgjort vaffel, mens vi så over på den moderne kirkes klokketårn, hvis form kunne ligne 
måsen på en måge eller terne.  
 
Efter lige at have fået en Stor præstekrave i kikkerten, forlod bussen stedet præcist kl. 8.45. Jeg 
nåede lige at se, at temperaturen var på 11 grader, og da vejrudsigten lød på lidt regn først på 
dagen og meget sidst på dagen, besluttede vi at køre mod sydlige ende af halvøen  Snæfellsnes. 
Da regnen efterhånden gjorde det svært at se de ud gennem vinduerne, begav Per sig op til 
mikrofonen for at gennemgå fuglelisten., hvorefter Torben som altid øste ud af sin store viden om 
Island - denne gang den om islandsk litteratur. Vi hørte både om nobelpristageren Halldor 
Laxness og mere morderne forfattere.  Halvøen Snæfellsnes har noget mystisk over sig – der 
forgår ting og sager her, og skal en UFO lande, kan det kun ske netop her.  Let at forestille sig at 
fantasien får frit spil når man ser på   de mange mærkelige lava formationer mere eller mindre 
bevokset med mos kombineret med  de mange lysvirkninger. Vi fik også historien om 
spækhuggeren Willy, der efter turen til USA blev ført til Vesmannøerne og som endte sine dage i 
Norge.   
Omsider nåede vi til en lille sø, Langavatn, hvor vi gjorde holdt. Regntøjet skulle nu vise sin 
duelighed og kikkerne måtte jævnligt tørres af, mens søens fugleliv blev scannet: Toppet 
skallesluger, Almindelig kjove, Islandsk ryle, Rødstrubet Lom, navnene fløj i luften – og os, 
fugleanalfabeter labbede dem i os.  
Karen Margrethe var i tvivl om det nu hed bredbladet eller bredbægeret ensian, men det fik Jon 
hurtigt afklaret, det hedder bredbægeret ensian.  Alle steg ind bussen, et lille kvarter senere 
stoppede vi ved de næste søer ved golfbanerne – atter flød navnene ud: Rødstrubet lom, nordisk 
lappedykker, troldænder, strandskade.   
 
Christian var kørt lidt frem med bussen, vi stod på for at begive os mod Armarstapi,  hvor  der 
var bestilt tomatsuppe til kl. 13.00 INDENDØRS heldigvis.  Vi var lidt tidligt på den og nåede at 
se den lille havn, der ligger i gå afstand fra spisestedet.  Her betragtede vi de let stejle lava klipper 
der var beboet af mallemukker foroven og rider forneden.   Jon fandt også der planter til sin pose, 
og havde som sædvanligt et lille ”hof” omkring sig af videbegærlige botanikere.  
 
Mens vi efter frokosten 
ventede på de sidste, så 
vi udenfor spisestedet 
en flok terner i færd 
med at mobbe en due. 
Den stakkels fugl så 
helt forpjusket ud, 
sådan havde ternerne 
hakket i den.  Det endte 
med at den satte sig på 
toppen af et tag, og fik 
så øjensynligt lidt fred 
for mobberne.  
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Vi begav os på en vandring ud til kysten, hvor Atlanterhavet har  slidt så meget på lavaen, at den 
visse steder er faldet sammen, og derved har dannet dybe kløfter. Man skal godt nok have øjnene 
med sig, når man går derude – ellers lander man i et stort hul, hvor der ikke er nogen vej tilbage 
til livet.  Torben havde allerede fra dag ét advaret os: i Island skal man selv tænke, der er ikke sat 
hegn op hvor det er farligt.   Jeg vovede mig lidt tættere på kanten og kunne se de mange rider, 
der på reder havde indtaget de små fremspring i kløften. Og hov, Rose fik øje på et par Lomvier, 
godt, så fik vi også dem på listen.  
 
Christian ventede tålmodigt med sin bus og bragte os nu til Dritvik, et forhenværende fiskerleje, 
hvor man tog skibe op på land, nu et landskab med strand af sort lava og rester af et skibsvrag fra 
1948.  Historien berettede, at der var 19 om bord, hvoraf kun 5 blev reddet. Vandet her har stor 
kraft, bølgerne gik af og til højt op på stranden - Kirsten stod med bare tær og lod sig skylle ren, 
mens Arne i let baglæns løb betakkede sig for Atlanterhavets tilbud.  Per fik øje på suler, som nu 
kunne føjes til listen, Birthe studerede de gulbrune blærer, der stod frem i det sorte sand -  det 
måtte være tang – ojh, hvor var nu  Jon?  Se her, er det ikke?    Jon havde flere stumper, så vi 
kunne danne os et indtryk af hele planten.  Ingen tvivl, det var tang. 
 
Atter tilbage i bussen, var der Café surprise à la Torben: Hardfiskur og Islandsk snaps – herligt – 
og  så længe man kunne have glæde af lugten i bussen– helt til næste dags formiddag (hrmf!)  
 
Vi fortsatte ad vej 574 langs nord kysten af Snæfellsnes til Bjarnarhöfn, hvor vi besøgte et lille 
museum, og hvor man kunne spise tørret hákarl. (grøndlandshaj). Vi fik af Hildibrandurs  søn 
forklaret, at i rå tilstand var fisken giftig, men når den,  skåret i mindre stykker, blev hængt til 
tørring i  meget lang tid, blev den spiselig -  der blev uddelt smagsprøver,  som efter min mening 
smagte af rent rævepis, men andre bedyrede, at så slemt var det nu ikke. Torben havde forinden i 
bussen fortalt om gamle dage, hvor fisken blev gravet ned og hvor mændene skulle tisse på den 
inden den kunne spises.  Han var dog ikke helt sikker på ægtheden, måske er det en af de historier 
der kommer op, efter adskillige af de snaps, der ifølge traditionen hørte til – ærgerligt at de var 
løbet tør inden vi kom – vi kunne ellers nok have brygget lidt videre på den - Lise havde i tørre 
huset lidt højere oppe af vejen set at der var mider på de fisk, der hang til tørre. Ups, og dem 
havde vi lige spist…   
 
Så gik turen hjem til vandrehjemmet hvor kvinderne lynhurtigt fik besat samtlige toiletter en rum  
tid.   Alle skulle nå at bliver færdige inden aftensmaden (som en af mændene bemærkede: de 
skulle vist have gjort noget ved øjnene) der, ligesom den foregående aften skulle indtages i 
restauranten i det grønne hus. Maden stod på lammekød - opstillet yderst kunstfærdigt og med en 
smag, der ledte tankerne hen til de Michelin stjernede restauranter – hold da op, hvor de kan, de 
islændinge. Efter lidt aftenhygge på vandrehjemmet begyndte vi at krybe op og ned i 
etagesengene.   

      Ebba 
 
Dag 9, den 22. juli 
 
Vejret denne dag bød på overskyet og regn. Afrejse fra vandrehjemmet i Stykkishólmur 
morgenmad på hotellet, hvorfra der kunne have været en pragtfuld udsigt over Breidafjördur,men 
desværre var det for diset. 
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Videre med bussen kl.9.00, hvor Torben fortalte om Islands økonomi : landbrug, turisme, 
drivhusgartnerier.Fremstilling af aluminium og fiskeri står for henholdvis 
20 og 60% af eksporten, endvidere fortalte han om de nyrige islændere som opkøber 
firmaer rundt omkring i verden, bl.a. i Danmark. 
Jon fortalte om drivtømmer som var kommet fra de Russiske floder, og om landskabets 
udvikling. 
 
Ved Elborg en 5000 år gammel vulkan 110 m. over havet, gjorde vi ophold for at vandre ud til 
den ,turen gik gennem lav birkeskov og vulkanmarker og varede en time hver vej. 
 
Observationer på denne del af turen indtil nu: hjejle,stenpikker,ryle,vindrossel, klyde og ravn. 
 
På vej til Borg læste Torben op af Egils Saga. I Borg kørte vi til kirken, en lille hvid trækirke fra 
1883 med blåt loft med stjerner,og maleri som altertavle. I kirken læste Torben digtet” 
sønnetab”fra Egils Saga, meget flot oplæsning. 
 
Udenfor stod der en skulptur som hed Sønnetabet. 

til hotel 

derligere observationer: 

l.14 kørte vi videre mod 

 

ede Amerika.  
 

Derefter kørte vi 
Hamar, som ligger i nærheden 
af byen Borgarnes, hvor vi fik 
frokost som bestod af 
aspargessuppe, brød og kaffe, 
rigtig godt. 
 
Y
skarv,kjove,edderfugle og 
stære. 
  
K
Reykjavik bl.a i en 5,85 km 
lang tunnel under Hvalfjödur. 
Fik udleveret bykort som
Torben gennemgik, udpegede 
og fortalte om nogle af 
bygningerne i byen. Vi kørte 
til perlan, som er 
varmvandstanke til byens 
centralvarmeanlæg her kan 
man komme op og nyde 
udsigten over byen. 
Herfra kørte vi til en meget 
stor sognekirke, 
Hallgrimskirkja, som det har 
taget 30-40 år at bygge. Foran 
kirken er en statue af Leifur 
Eiriksson (Leif den Lykkelige) 
som opdag
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Kørte til vandrehjemmet, ank.kl.17.30. Derefter værelsefordeling og afgang til spisestedet. 
Vi kørte til den gamle havn, hvorfra vi blev sejlet over til Videy, vi sejlede langs med byen så vi 
kunne se Reykjavik fra søsiden. 
På Videy, som er den største ø i Kollafjördur, skulle vi spise i det gamle landsfogedhus, som er 
en flot nyrestaureret bygning og landets ældste stenhus. 
Vi fik en flot tre retters menu bestående af hummersuppe, lammesteg og skyr med frugt. Der var 
taler, drapa fremførelse og en dejlig stemning. 
 

              
 
 
Kl.22 sejlede vi tilbage til havnen, hvor bussen holdt klar til at køre os tilbage til vandrehjemmet. 
En lang oplevelsesrig dag var endt. 

John og Kirsten. 
 
Dag 10, den 23. juli 
 
Hjemrejsedag. Til trods for dette ventede der endnu store oplevelser.  
    Vi startede med dejlig morgenmad på Reykjaviks moderne vandrehjem. Kufferterne blev 
pakket – parate til de snævre regler for flytransport.  
    Den botaniske morgenparade startede i småregn, men senere skinnede solen da. De sidste 
blomster fik navne, og deres særpræg og finurligheder blev som vanligt sat på plads af Jon.  
    Vi gik til bussen, som ikke var der – vi var nu også i god tid. Da den endelig kom, var det en 
kæmpe bus, som kunne medtage 76 passagerer, så der var plads nok! Efter at have fået vand på 
bussen og studeret en gammel fin Ford gik turen videre. Vores chauffør Christian fik tak fra os og 
en pose penge. Hvor mange, der var, ved kun han. Oven for Reykjavik satte vi 7 personer af. De 
ønskede ikke at komme i Den blå Lagune, og skulle under Jons ledelse opleve deres egen tur i 
Reykjaviks nærhed. 
    Vi andre kørte østpå ud i det flotte islandske landskab med store lavabakker/bjerge. Nogle 
steder var de belagt med mos, andre steder trådte den mørke lava helt igennem. Vinden var skarp 
og solen skinnede. Torben fortalte om en sø, Klevervatn, som havde været udsat for et jordskælv 
på bunden. Vandstanden i søen faldt derefter drastisk. Efter et par år kom overfladen igen op i sit 
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sædvanlige leje. Denne hændelse har inspireret forfatteren Arnaldur Indriasson til at skrive 
krimien: ”Manden i søen”.  
    Vi nåede også Krýsúvik, et sted med varme kilder og boblende svovlsøer.  Førhen har man 
også udvundet svovl i dette område. Det småregnede, da vi forlod bussen, men så skal jeg da lige 
love for, at regnen tog fat. Vi blev grundigt våde. Vore støvler og for nogles vedkommende også 

    Bussen vendte 
regntøj var jo pakket ned til hjemturen! 

nu 

te whisky, for smides ud, det skulle 

, Hillerød og København i den nedadgående 

og 
fremmedartet land og fra en leder, K. Torben Rasmussen, der gav os stor indsigt

Karen Margrethe 

ag 10, den 23. juli 

dskader med store unger, mange 
dderfugle også med unger og en del utroligt nærgåede ravne.   

snuden mod 
Grindavik, hvor Den 
blå Lagune ligger. Flot 
anlæg til omklædning, 
alt låst inde. Ude i 
lagunen var vandet 
helt turkis og 
uigennemsigtigt, men 
lækkert og varmt. 
Derude var det svært 
at kende hinanden i 
tågerne, men man 
vænnede sig hurtigt til 
vandet og varmen, ja, 
nogle var også henne 
og prøve at stå under 
vandfaldet, som 
plaskede hårdt ned på 
ens skuldre, hoved og 

ryg. Alligevel rart. Efter badet nåede de fleste at spise frokost inden bussen kørte os ud til 
Keflavik Lufthavn. Her mødte vi vore 7 venner, som stod og ventede på os – og ikke mindst 
deres egen bagage. Opholdet i lufthavnen blev brugt til at få de sidste islandske kroner brugt, ja, 
og så var der også lige nogle, der skulle have drukket den sids
den i hvert fald ikke! 
    Vejret var smukt. Venstresiden kunne betragte Sydnorge, og da vi kom ind over Danmark ved 
Hanstholm, kunne vi følge vores landkort i hovedet. Fra højre side af flyet kunne vi tydeligt se 
Limfjorden, Randers, Mols, Sjællands Odde, Rørvig
sols røde skær. Det var en ualmindelig flot hjemtur. 
    Mens vi ventede på vore kufferter, blev der sagt farvel. Alle mætte af indtryk fra et smukt 

 i landets ånd. 

 
D
 
Vi syv på ”vandreholdet” stod af på Shell-tanken nær bunden af Skerjafjödur. Vi gik langs vandet 
i et smukt område, hvor byens borgere tydeligvis ofte motionerede. Der var et rigt fugleliv langs 
stranden: Et par flokke af stenvendere (16 i alt), adskillige stran
e
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Der var mange nye planter for turen bl.a. Rundbælg, Ager-Tidsel i to meget forskellige udgaver, 

vn i plantelisten. 

 gik vi mod BSI – busterminalen for at sikre os, at vi kunne finde 
ores lufthavnsbus. Efter at det var klaret, var der rådslagning og vi blev enige om at 

g forbi en sø med hundredvis af grågæs med gæslinger.  

kunne afvente ”badeholdets” ankomst!  
 

å turen havde vi flere småbyger med sol imellem – typisk islandsvejr. En fin afslutning på en 
ntastisk tur!  

Jon 

anglede vi dens kald, der om noget er indbegrebet af 
e naturelskere. De 

ne iagttagelser af snespurv skal også nævnes, vi havde én meget, meget tæt på under en 
vandring i området ved Landmannalaugar. 

Stribet Torskemund i en tilyneladende naturlig bestand og Almindelig Gederams. De er 
allesammen næ
 
I  krattet sås der to gange glimt af en ensfarvet mørk drosselfugl. Vi blev enige om at det måtte 
være solsort.  
 
Ved lufthavnen i Reykjavik
v
håndskriftsamlingen måtte vente til en anden gang, der VAR vor lidt tid. Der er store afstande i 
Island. Det måtte vi sande.  
 
Vi gik i stedet til Nordens Hus via et elegant system af fodgænger- og cyklistbroer over den 
trafikerede Hringabraut o
 
Vi fik set Nordens Hus, fik vi lidt at spise og drikke og et par af os fik et glimt af Alvar Aalto 
udstillingen i kælderen.  
 
Så gik vi tilbage til BSI og fandt vores bus. Efter 45 minutter var vi fremme i lufthavnen, hvor vi 
kaffedrikkende 

P
fa

 
 

Ornitologiske indtryk fra Island 
 
Nogle vil betegne Island som ornitologens paradis og dette er vel heller ikke helt ved siden af, da 
Island er hjemsted eller rasteplads for en mængde fugle. Omkring 70 arter yngler årligt i næsten 
hver en afkrog af landet og flere end 300 arter er blevet iagttaget på et eller andet tidspunkt. 
Antallet af ynglende arter lyder måske ikke af så meget, men til gengæld er der ofte enorme 
mængder af den enkelte art, f.eks. findes der millionvis af lunder (søpapegøjer). De egentlige 
havfugle er repræsenteret med ca. 25 af de ynglende arter, hvor vi især kunne iagttage mængder 
af havterner og mallemukker stort set overalt, lunder i massevis ved Husavik, tejster, enkelte 
lomvier og suler blev det også til. Desværre glimrede flere af de store vingefang ved deres fravær, 
jeg tænker her på havørn og jagtfalk, der trods intensiv søgning på egnede lokaliteter ikke lod sig 
se. Det skal her bemærkes at jagtfalkens foretrukne bytte er fjeldrype, af hvilken vi kun så 
efterladenskaber et enkelt sted, men ikke selve fuglen, selvom vi passerede mange velegnede 
lokaliteter. Man kan vel sige: uden fjeldrype – ingen jagtfalk. Til gengæld var der meget andet at 
glæde sig over, og - sammenlignet med Danmark – i store antal: dobbeltbekkasin, stor 
kobbersneppe, småspove, odinshane, almindelig kjove, enkelte storkjover, og ikke mindst 
vindroslen, der kunne ses og høres næsten overalt. Islom kunne ses med et eller flere par ved 
næsten hver sø af passende størrelse, blot m
urørt vildmark og kan fremkalde en frydefuld rislen ned ad ryggen hos de flest
fi
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Nedenfor følger e e fuglearter, der blev set og hørt på turen. n liste over samtlig
 

ødstrubet Lom Blev set i flere søer, bl. a. ved Tingvallasletten og i søerne 

 
Islom et næsten dagligt ved passage eller ophold ved sø af 

passende størrelse. Turens samlede antal anslås til 25-30 

 
ordisk Lappedykker Set på adskillige lokaliteter. Parret med unger ved Myvatn 

 
allemuk Stort set overalt. Mange ynglende fugle på klipperne ved 

 
ule 5-10 fugle set flyvende og dykkende over havet ved Malarif 

 
karv Set hist og her, især på Snæfellsnes, men i langt mindre 

 
iskehejre En enkelt iagttaget fra bussen, flyvende over engene på  

 
ortnæbbet gås En flok på 20-25 fugle set fra bussen mellem Åsbyrgi og 

 
rågås Set næsten alle steder og synes ligeså almindeligt 

 
ibeand Iagttaget ved flere søer, bl.a. ved Myvatn og på halvøen 

 
narand Set ved mange søer, bl. a. ved Tingvalla, Myvatn og søerne 

 
råand Blev set på de fleste lokaliteter. Den hyppigst 

erne. 

 

 
Troldand En hel del set ved og i søerne ved Myvatn og Snæfellsnes. 

R
på halvøen Snæfellsnes. 

Iagttag

fugle. 

N
var yderst tillidsfulde og kunne betragtes på meget tæt hold. 

M
Åsbyrgi og ”fuglefjeldene” på halvøen Snæfellsnes. 

S
(Snæfellsnes). 

S
antal, end hvad men ser i DK. 

F
sydsiden af Snæfellsnes. 

 
Sangsvane Set næsten dagligt i større eller mindre antal. 

K
Godafoss. 

G
forekommende som i DK. 

P
Snæfellsnes. 

K
på halvøen Snæfellsnes. 

 
Krikand Set i søerne ved Myvatn og på Snæfellsnes. 

G
forekommende af svømmeænd

 
Spidsand 3-4 (hunner) set ved Myvatn. 
 
Skeand 1-2 set ved én af søerne på Snæfellsnes. 
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Bjergand Set stort set samme steder som Troldand og desuden i 
søerne i det centrale højland og omkring Husavik og 
Åsbyrgi. 

 
Ederfugl Set overalt i større eller mindre antal. Vist den hyppigst sete 

af andefuglene. 
 
Strømand Enlige hunner eller hunner med ællinger set flere steder, 

flest i Laxá-floden ved Myvatn, men også i den stærkt 
strømmende elv ved vandrerhjemmet i Akureyri. De utroligt 
smukt farvede hanner lykkedes det desværre ikke at få et 
glimt af. 

 
Havlit Set flere steder, bl.a. ved søer i det centrale højland og ved 

Myvatn. 
 
Islandsk Hvinand En mindre flok set ved Myvatn 
 
Toppet Skallesluger Set ved flere af de ”gode” fuglesøer: ved Tingvalla, Myvatn 

og Snæfellsnes. 
 
Dværgfalk Set relativt ofte, ved Tingvalla og Gullfoss, samt fra bussen. 
 
Strandskade Iagttaget nogle steder, bl.a. ved Reykjavik, Myvatn og 

Snæfellsnes. 
 
Stor Præstekrave Enkelte fugle set ved Landmannalaugar og på Snæfellsnes. 
 Skulle i øvrigt være meget almindelig over alt, men er nok 

blevet overset. 
 
Hjejle Set og hørt næsten over alt. 
 
Islandsk Ryle En flok på 40-50 fugle blev set ved den lille havn i 

Buðardalur. 
 
Sortgrå Ryle 1 fugl i overgangsdragt set og fotograferet af Jonna ved 

Landmannalaugar. Er efterfølgende artsbestemt og 
godkendt ved en web-debat på Fugle og Natur, så den er 
god nok. 

 
Almindelig Ryle Iagttaget en del steder, bl.a. ved Akureyri, Buðardalur og 

Snæfellsnes. 
 
Dobbeltbekkasin Set og hørt de fleste steder. Mange iagttagelser fra bussen. 
 
Stor Kobbersneppe Set mange steder, især på den første del af turen. Mange 

iagttagelser fra bussen. 
Småspove Særdeles almindelig og blev set over alt. 

 21



Rødben Blev stort set iagttaget alle steder. 
 
Stenvender Set ved bl.a. Tingvallasøen, ved Myvatn og Snæfellsnes. 
 
Odinshane Særdeles fine iagttagelser af denne charmerende og 

tillidsfulde fugl, især huskes de fra Landmannalaugar, men 
også set ved Myvatn og Snæfellsnes. 

 
Almindelig kjove Mange iagttagelser af denne elegante flyver, især fra 

bussen. 
 
Storkjove Set enkelte steder, bl.a. ved Husavik. 
 
Hættemåge Set næsten overalt i større eller mindre antal. 
 
Stormmåge Fåtallig i Island, men enkelte set de fleste steder.  
 
Sildemåge Meget almindelig. Set næsten dagligt. 
 
Sølvmåge Synes ikke så almindelig som foregående, men kan være 

overset. Måger er  ikke de fuglearter, man er mest ”obs” på. 
 
Gråmåge Til gengæld var iagttagelse af denne fugl ved Buðardalur en 

underholdende affære. Se også dagbog fra søndag, d. 20/7.  
 
Svartbag Set flere steder, men ikke i større antal. 
 
Ride Truffet overalt, men er også Islands almindeligste måge. 
 Set på ”fuglefjeld” flere steder på Snæfellsnes. 
 
Havterne Her, dér og alle vegne. Kunne optræde meget aggressivt ved 

yngleplads. Især huskes vel angrebet på en due, der 
uforvarende var kommet for tæt på en rede. 

 
Lomvie 2 fugle set ved Malarif (Snæfellsnes) 
 
Tejst Set en del steder: Reykjavik, Myvatn, Husavik, 

Stykisholmur, Snæfellsnes. 
 
Lunde Blev vel egentlig kun iagttaget under hvalturen i Husavik. 

Til gengæld i betragteligt antal flyvende over og liggende 
på vandet. 

 
Klippedue Få fugle set på Snæfellsnes på lavaklipper sammen med 

mallemukker og rider. 
 
Engpiber Islands mest almindelige ”småfugl” og set næsten alle 

steder, selv i det barske højland. Enkelte iagttagelser kan 
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have været skærpiber, der findes fåtalligt i kystnære 
områder. 

 
Hvid vipstjert Set mange steder, om end ikke helt så hyppigt som 

foregående art. 
 
Gærdesmutte Set ved Tingvalla. Vistnok eneste iagttagelse. 
 
Stenpikker Set forholdsvis hyppigt, bl.a. ved Tingvalla,  

Landmannalaugar og Myvatn, desuden en del iagttagelser 
fra bussen. 

 
Solsort                   Enkelte fugle set af ”Reykjavik-holdet” den 23. juli. 
 
Sjagger                   .En  flok set i træerne omkring vandrerhjemmet i Akureyri. 
 
Vindrossel Er den eneste af droslerne, der forekommer almindeligt i 

Island. Vi så den stort set alle steder og havde fin 
iagttagelse af syngende fugl ved vandrerhjemmet i 
Reykjavik. 

 
Ravn Ret almindelig. Vi så ravne stort set dagligt. Specielt huskes 

vel de fugle, der blev jagtet af polarræven ved 
højfjeldshotellet i Hrauneyjar. 

 
Stær Mindre flokke set i Stykkisholmur og Reykjavik. 
 
Gråsisken Iagttaget ved bl.a. Myvatn, Husavik og på Snæfellsnes, hvor 

den i disse områder synes at forekomme ret almindeligt. 
 
Snespurv Er ganske almindelig i hele Island.Vi havde spredte 

iagttagelser af den, bl.a. ved Landmannalaugar, under 
køreturen mellem Hrauneyjar og Akureyri, og i området ved 
Myvatn.   

 I alt 61 forskellige arter. Bortset fra islandsk ryle må de øvrige betragtes som værende 
ynglefugle, så 60 arter ud af ca. 70 må vel betragtes som en pæn score. 
Natur er selvfølgelig meget andet end fugle. Botanikken er behandlet særskilt i denne rapport og 
så havde vi jo en fantastisk sejltur ved Husavik, hvor pukkelhval og vågehvaler var den helt store 
oplevelse. En meget positiv overraskelse var også den fine iagttagelse, vi havde af polarræven 

ved højfjeldshotellet. Det virkede nærmest som om den legede med måger 
og ravne og hele holdet plus en hel del udenforstående fik vist set dyret.  
Insekter så vi til gengæld ikke meget af på turen, vi fik dog humlebi, alm. 
gedehams og en lille brun sværmer, der ikke kunne bestemmes nærmere, et 
par ligeledes ubestemmelige arter af myg (ikke stikkende), de enormt 
irriterende kvægmyg, der medførte en dramatisk udvikling i 
salgsstatistikken for myggenet, samt en mejer. Sidstnævnte er ikke et 
insekt, men tilhører en anden klasse af leddyr.   

Per  

 23



Floraliste fra Island 
 
Lokaliteter i tidsrækkefølge 
Kun første fund er nævnt 
Arter efter dansk navn 
 
Forekomst_ID Opslagsnavn Dato Internationalt Navn 
 
Þingvellir Ager-Padderok 15-07-2008 Equisetum arvense 
Þingvellir Almindelig Frynsebregne 15-07-2008 Woodsia ilvensis 
Þingvellir Almindelig Hvene 15-07-2008 Agrostis capillaris 
Þingvellir Almindelig Løvefod 15-07-2008 Alchemilla vulgaris coll. 
Þingvellir Almindelig Røllike 15-07-2008 Achillea millefolium ssp. millefolium 
Þingvellir Almindelig Røn 15-07-2008 Sorbus aucuparia ssp. aucuparia 
Þingvellir Bjerg-Løvefod 15-07-2008 Alchemilla alpina 
Þingvellir Bukkeblad 15-07-2008 Menyanthes trifoliata 
Þingvellir Dunbregne 15-07-2008 Phegopteris connectilis 
Þingvellir Eng-Nellikerod 15-07-2008 Geum rivale 
Þingvellir Eng-Rottehale 15-07-2008 Phleum pratense ssp. pratense 
Þingvellir Fjeld-Birk 15-07-2008 Betula pubescens ssp. czerepanovii 
Þingvellir Fjeld-Bjørnebrod 15-07-2008 Tofieldia pusilla 
Þingvellir Fjeld-Kvan 15-07-2008 Angelica archangelica ssp. norvegica 
Þingvellir Fjeldsyre 15-07-2008 Oxyria digyna 
Þingvellir Grønlandsk Gøgelilje 15-07-2008 Platanthera hyperborea 
Þingvellir Gul Snerre 15-07-2008 Galium verum ssp. verum 
Þingvellir Hedelyng 15-07-2008 Calluna vulgaris 
Þingvellir Høst-Borst 15-07-2008 Leontodon autumnalis var. autumnalis 
Þingvellir Islandsk Høgeurt 15-07-2008 Hieracium islandicum 
Þingvellir Islandsk Snerre 15-07-2008 Galium normanii ssp. islandicum 
Þingvellir Kirtel-Fjeldsimmer 15-07-2008 Dryas octopetala 
Þingvellir Klippe-Sandkarse 15-07-2008 Cardaminopsis petraea 
Þingvellir Kær-Dueurt 15-07-2008 Epilobium palustre 
Þingvellir Kær-Padderok 15-07-2008 Equisetum palustre 
Þingvellir Liden Skjaller 15-07-2008 Rhinanthus minor 
Þingvellir Læge-Ærenpris 15-07-2008 Veronica officinalis 
Þingvellir Mangeblomstret Frytle 15-07-2008 Luzula multiflora ssp. multiflora 
Þingvellir Mark-Forglemmigej 15-07-2008 Myosotis arvensis 
Þingvellir Mose-Bunke 15-07-2008 Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa 
Þingvellir Næb-Star 15-07-2008 Carex rostrata 
Þingvellir Rank Star 15-07-2008 Carex bigelowii ssp. nardeticola 
Þingvellir Rosenrod 15-07-2008 Rhodiola rosea 
Þingvellir Skov-Storkenæb 15-07-2008 Geranium sylvaticum 
Þingvellir Skør Bægerbregne 15-07-2008 Cystopteris fragilis ssp. fragilis 
Þingvellir Småbladet Mosebølle 15-07-2008 Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum 
Þingvellir Sne-Ensian 15-07-2008 Gentiana nivalis 
Þingvellir Sorttop 15-07-2008 Bartsia alpina var. alpina 
Þingvellir Strand-Limurt 15-07-2008 Silene uniflora ssp. uniflora 
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Þingvellir Topspirende Slangeurt 15-07-2008 Bistorta vivipara 
Þingvellir Tredelt Egebregne 15-07-2008 Gymnocarpium dryopteris 
Þingvellir Trenervet Snerre 15-07-2008 Galium boreale 
Þingvellir Vibefedt 15-07-2008 Pinguicula vulgaris 
Laugarvatnsvellir Blåbær 15-07-2008 Vaccinium myrtillus 
Laugarvatnsvellir Fjeld-Bakkestjerne 15-07-2008 Erigeron borealis 
Laugarvatnsvellir Fruebær 15-07-2008 Rubus saxatilis 
Laugarvatnsvellir Islandsk Gøgeurt 15-07-2008 Dactylorhiza maculata var. islandica 
Laugarvatnsvellir Katteskæg 15-07-2008 Nardus stricta 
Laugarvatnsvellir Mos-Dværgulvefod 15-07-2008 Selaginella selaginoides 
Laugarvatnsvellir Polar-Kæruld 15-07-2008 Eriophorum scheuchzeri 
Laugarvatnsvellir Revling 15-07-2008 Empetrum nigrum ssp. nigrum 
Laugarvatnsvellir Rødknæ 15-07-2008 Rumex acetosella s.l. 
Laugarvatnsvellir Sne-Stenbræk 15-07-2008 Saxifraga nivalis 
Laugarvatnsvellir Strand-Engelskgræs 15-07-2008 Armeria maritima ssp. maritima 
Laugarvatnsvellir Treblad-Siv 15-07-2008 Juncus trifidus 
Gullfoss Almindelig Gåsepotentil 15-07-2008 Argentinia anserina ssp. anserina 
Gullfoss Almindelig Mjødurt 15-07-2008 Filipendula ulmaria 
Gullfoss Bidende Ranunkel 15-07-2008 Ranunculus acris ssp. acris 
Gullfoss Dværg-Pil 15-07-2008 Salix herbacea 
Gullfoss Guld-Potentil 15-07-2008 Potentilla crantzii 
Gullfoss Leverurt 15-07-2008 Parnassia palustris 
Gullfoss Norsk Sandarve 15-07-2008 Arenaria norvegica 
Gullfoss Skov-Jordbær 15-07-2008 Fragaria vesca 
Gullfoss Sort Star 15-07-2008 Carex atrata 
Gullfoss Storblomstret Gederams 15-07-2008 Epilobium latifolium 
Gullfoss Strand-Vejbred 15-07-2008 Plantago maritima 
Gullfoss Topspirende Svingel 15-07-2008 Festuca vivipara ssp. vivipara 
Gullfoss Tue-Limurt 15-07-2008 Silene acaulis 
Gullfoss Vellugtende Festgræs 15-07-2008 Hierochloë odorata ssp. odorata 
Geysir Almindelig Brunelle 15-07-2008 Prunella vulgaris 
Geysir Almindelig Spergel 15-07-2008 Spergula arvensis var. arvensis 
Geysir Almindelig Sumpstrå 15-07-2008 Eleocharis palustris ssp. vulgaris 
Geysir Angelik 15-07-2008 Angelica sylvestris 
Geysir Arktisk Øjentrøst 15-07-2008 Euphrasia frigida var. frigida 
Geysir Bjerg-Løvefod 15-07-2008 Alchemilla alpina 
Geysir Dværg-Birk 15-07-2008 Betula nana 
Geysir Glat Ærenpris 15-07-2008 Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia 
Geysir Hvidkløver 15-07-2008 Trifolium repens 
Geysir Islandsk Siv 15-07-2008 Juncus arcticus ssp. intermedius 
Geysir Krum Star 15-07-2008 Carex maritima 
Geysir Marehalm 15-07-2008 Leymus arenarius 
Geysir Sæter-Hønsetarm 15-07-2008 Cerastium fontanum ssp. fontanum 
Geysir Vej-Pileurt 15-07-2008 Polygonum species 
Geysir Vild Kørvel 15-07-2008 Anthriscus sylvestris 
Þjóðveldisbærinn Almindelig Månerude 15-07-2008 Botrychium lunaria 
Þjóðveldisbærinn Almindelig Syre 15-07-2008 Rumex acetosa ssp. acetosa 
Þjóðveldisbærinn Alpe-Tjærenellike 15-07-2008 Viscaria alpina var. alpina 
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Þjóðveldisbærinn Bjergkarse 15-07-2008 Cardamine pratensis ssp. polemonioides 
Þjóðveldisbærinn Dværg-Dueurt 15-07-2008 Epilobium anagallidifolium 
Þjóðveldisbærinn Fjeld-Frøstjerne 15-07-2008 Thalictrum alpinum 
Þjóðveldisbærinn Hede-Melbærris 15-07-2008 Arctostaphylos uva-ursi 
Þjóðveldisbærinn Liden Padderok 15-07-2008 Equisetum variegatum 
Þjóðveldisbærinn Lodden Stenurt 15-07-2008 Sedum villosum 
Þjóðveldisbærinn Mælke-Dueurt 15-07-2008 Epilobium lactiflorum 
Þjóðveldisbærinn Poselæbe 15-07-2008 Coeloglossum viride ssp. viride 
Þjóðveldisbærinn Purpur-Stenbræk 15-07-2008 Saxifraga oppositifolia 
Þjóðveldisbærinn Skotsk Timian 15-07-2008 Thymus praecox ssp. arctia 
Þjóðveldisbærinn Strand-Kamille 15-07-2008 Tripleurospermum maritima ssp. maritima 
Þjóðveldisbærinn Tofarvet Pil 15-07-2008 Salix phylicifolia 
Þjóðveldisbærinn Uld-Pil 15-07-2008 Salix lanata ssp. lanata 
Lantmannalaugar Aks-Frytle 16-07-2008 Luzula spicata 
Lantmannalaugar Alpe-Ærenpris 16-07-2008 Veronica alpina var. alpina 
Lantmannalaugar Arktisk Hønsetarm 16-07-2008 Cerastium arcticum 
Lantmannalaugar Azorisk Slangetunge 16-07-2008 Ophioglossum azoricum 
Lantmannalaugar By-Skræppe 16-07-2008 Rumex longifolius 
Lantmannalaugar Dværg-Evighedsblomst 16-07-2008 Gnaphalium supinum 
Lantmannalaugar Eng-Viol 16-07-2008 Viola palustris 
Lantmannalaugar Fjeld-Rottehale 16-07-2008 Phleum alpinum 
Lantmannalaugar Fåblomstret Kogleaks 16-07-2008 Eleocharis quinqueflora 
Lantmannalaugar Glanskapslet Siv 16-07-2008 Juncus articulatus 
Lantmannalaugar Glanskapslet x Liden Siv 16-07-2008 Juncus articulatus x bulbosus ssp. b. 
Lantmannalaugar Klæg-Siv 16-07-2008 Juncus ranarius 
Lantmannalaugar Kragefod 16-07-2008 Comarum palustre 
Lantmannalaugar Mos-Dueurt 16-07-2008 Epilobium hornemannii 
Lantmannalaugar Moslyng 16-07-2008 Cassiope hypnoides 
Lantmannalaugar Stjerne-Stenbræk 16-07-2008 Saxifraga stellaris 
Lantmannalaugar Stor Vandarve 16-07-2008 Montia fontana ssp. fontana 
Lantmannalaugar Tregriflet Hønsetarm 16-07-2008 Cerastium cerastoides 
Nydalur Brand-Troldurt 17-07-25008 Pedicularis flammea 
Nydalur Bæk-Stenbræk 17-07-25008 Saxifraga rivularis 
Nydalur Hvidgrå Draba 17-07-25008 Draba incana 
Nydalur Knop-Stenbræk 17-07-25008 Saxifraga cernua 
Nydalur Norsk Draba 17-07-25008 Draba norvegica 
Nydalur Rank Norel 17-07-25008 Minuartia stricta 
Nydalur Rensdyr-Star 17-07-25008 Carex capitata ssp. arctogena 
Nydalur Rødlig Norel 17-07-25008 Minuartia rubella 
Nydalur Sne-Bakkestjerne 17-07-25008 Erigeron uniflorus ssp. uniflorus 
Nydalur Trefingerurt 17-07-25008 Sibbaldia procumbens 
Nydalur Tue-Stenbræk 17-07-25008 Saxifraga cespitosa 
Aldeyarfoss Spæd Ensian 17-07-25008 Gentianella tenella 
Mývatn Almindelig Star 18-07-2008 Carex nigra ssp. nigra 
Mývatn Bølget Bunke 18-07-2008 Deschampsia flexuosa 
Mývatn Børste-Kobresie 18-07-2008 Kobresia myosuroides 
Mývatn Enkelt Månerude 18-07-2008 Botrychium simplex 
Mývatn Fjeld-Ene 18-07-2008 Juniperus communis ssp. alpina 
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Mývatn Fjeld-Sækspore 18-07-2008 Gymnadenia albida ssp. straminea 
Mývatn Frynse-Star 18-07-2008 Carex magellanica ssp. irrigua 
Mývatn Gærde-Stenbræk 18-07-2008 Saxifraga rosacea 
Mývatn Hirse-Star 18-07-2008 Carex panicea 
Mývatn Hunde-Viol 18-07-2008 Viola canina ssp. canina 
Mývatn Islandsk Guldkarse 18-07-2008 Rorippa islandica 
Mývatn Klippe-Ærenpris 18-07-2008 Veronica fruticans 
Mývatn Koralrod 18-07-2008 Corallorhiza trifida ssp. trifida 
Mývatn Kryblyng 18-07-2008 Loiseleuria procumbens 
Mývatn Rank Hjørneklap 18-07-2008 Erysimum hieracifolium 
Akureyri Almindelig Stedmoderblomst 19-07-2008 Viola tricolor ssp. tricolor 
Akureyri Græsbladet Fladstjerne 19-07-2008 Stellaria graminea 
Husavik Alaska-Lupin 19-07-2008 Lupinus nootkatensis 
Husavik Arktisk Strandsennep 19-07-2008 Cakile edentula ssp. islandica 
Husavik Hestetunge 19-07-2008 Mertensia maritima 
Husavik Strandarve 19-07-2008 Honckenya peploides var. peploides 
Husavik Tundra-Ranunkel 19-07-2008 Ranunculus hyperboreus ssp. arnellii 
Asbergi Blågrå Rapgræs 19-07-2008 Poa glauca 
Asbergi Fjeld-Valmue 19-07-2008 Papaver radicatum ssp. radicatum 
Asbergi Liden Vintergrøn 19-07-2008 Pyrola minor 
Asbyrgi Hjertebladet Fliglæbe 19-07-2008 Listera cordata 
Asbyrgi Liden Klokke 19-07-2008 Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia 
Gardar Arktisk Strand-Kamille 21-07-2008 Tripleurospermum maritima ssp. phaeocephala 
Gardar Bleg Ensian 21-07-2008 Gentianella aurea 
Gardar Dværg-Star 21-07-2008 Carex serotina ssp. serotina 
Gardar Dynd-Padderok 21-07-2008 Equisetum fluviatile 
Gardar Græsbladet Vandaks 21-07-2008 Potamogeton gramineus 
Gardar Hestehale 21-07-2008 Hippuris vulgaris 
Gardar Hår-Tusindblad 21-07-2008 Myriophyllum alterniflorum 
Gardar Krybende Ranunkel 21-07-2008 Ranunculus reptans 
Gardar Strand-Trehage 21-07-2008 Triglochin maritima 
Gardar Svømmende Vandaks 21-07-2008 Potamogeton natans 
Arnarstapi Bredbægret Ensian 21-07-2008 Gentianella campestris ssp. campestris 
Arnarstapi Fjeld-Gulaks 21-07-2008 Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum 
Arnarstapi Fåkapslet Star 21-07-2008 Carex vaginata 
Arnarstapi Læge-Kvæsurt 21-07-2008 Sanguisorba officinalis 
Arnarstapi Skotsk Lostilk 21-07-2008 Ligusticum scoticum 
Reykjavik Ager-Tidsel 23-07-2008 Cirsium arvense 
Reykjavik Følfod 23-07-2008 Tussilago farfara 
Reykjavik Gul Fladbælg 23-07-2008 Lathyrus pratensis 
Reykjavik Muse-Vikke 23-07-2008 Vicia cracca 
Reykjavik Smalbladet Kæruld 23-07-2008 Eriophorum angustifolium ssp. angustifolium 
Reykjavik Stilk-Mælde 23-07-2008 Atriplex longipes ssp. longipes 
Reykjavik Stribet Torskemund 23-07-2008 Linaria repens 
Reykjavik Sødskærm 23-07-2008 Myrrhis odorata 
Reykjavik Tæppegræs 23-07-2008 Catabrosa aquatica 
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