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Hornstrandir 2.8. – 9.8.2018 
 

Lofoten turlag og GoWest arrangerer fottur på Hornstrandir på Ísland. Det bodde folk der fram til midten 

av forrige århundre og Hornstrandir har vært naturreservat siden 1975: 

 

Antall deltakere: 10 (+2 turledere) 

For mer informasjon og påmelding innen 1. mars 2018 på tlf. eller e-post til: 

Sigfús Kristmannsson, Lofoten turlag 

• sigfus@online.no 

• 917 16 450 

http://www.lofoten-turlag.no 

http://gowest.is/hiking-trips/hornstrandir-nature-reserve 

http://www.westtours.is/trip-categories/hornstrandir-nature-reserve/ 

Pris  
16.500 NOK/deltaker (valutakurs 27.12.2017). Inkludert i pris: 

• Transport på Island: Keflavík – Hornstrandir – Keflavík (buss og båt) 

• Mat alle dager unntatt kjøredagene (Reykjavík – Ísafjörður - Reykjavík) og dagen i Reykjavík på 

slutten av turen (bare frokost de to siste dagene) 

• Overnatting 2 netter  på Ísafjörður, 3 netter på fotturen (derav 2 i telt) og 2 netter i Reykjavík 

• Turledelse 

o Jón Jóel Einarsson 

o Maggý Magnúsdóttir 

mailto:sigfus@online.no
http://www.lofoten-turlag.no/
http://gowest.is/hiking-trips/hornstrandir-nature-reserve
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Pakkeliste 
http://gowest.is/equipment-list-for-a-multidays-hikes 

Bla. Turklær, sovepose, liggeunderlag, vadesko og gåstaver 

Reiserute på Hornstrandir 
 

 

 

Program 

Dato Fra - Til Overnatting Kommentar 
2.8.2018 Gardermoen – Keflavík - Ísafjörður Ísafjörður  

3.8.2018 Ísafjörður – Lónavík - Hornbjargsviti Hornbjargsviti 14 km, 650 m stigning 

4.8.2018 Hornbjargsviti – Hornvík Hornvík (lavvu) 15 km, 900 m 

5.8.2018 Hornvík – Hlöðuvík Hlöðuvík (lavvu) 14 km, 600 m 

6.8.2018 Hlöðuvík - Hesteyri Hesteyri (lavvu) 15 km, 550 m 

7.8.2018 Hesteyri – Ísafjörður - Reykjavík City hostel Laugardalur  

8.8.2018 Reykjavík City hostel Laugardalur  

9.8.2018 Reykjavík – Keflavík - Gardermoen   

 

  

http://gowest.is/equipment-list-for-a-multidays-hikes
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Turbeskrivelse 
Dag 1 

Kjøreturen fra Keflavik og nordover til Ísafjördur vil ta oss ca. 6-7 timer med hvile- og strekpauser 

underveis. Landskapet er nok så variert med vide til trange fjorder og noen få fjelloverganger. Vest-Island 

er også et saga-landskap hvor flere av de islandske sagaer utspilte seg som de mest berømte Egilssaga, 

Laxdælasaga, Eyrbyggjasaga. Det å studere landskapet kan gir en ekstra dimensjon til sagaene. – Vi 

overnatter på en soveposeplass på hotel Edda på Ísafjörður. 

Dag 2 

Fra Ísafjörður tar vi båt inn til Jökulfirðir (isbrefjordene) som henviser til naboen, Islands femte største 

isbre; Drangjökull. Vi velger Lónafjörður og der har vi ankommet det vernede landområde, Hornstrandir 

hvor vi starter vandringen. Vi skal over Snókaheiði med en moderat stigning opp til ca. 550 m hvor fra vi 

etter hvert ser ned til Hornbjarg fyr hvor vi slår oss ned for natten. – Distanse: 13 - 14 km. Total stigning 

ca. 650 m. 

Dag 3 

Dagen er hovedsakelig viet til det bratte fuglefjellet Hornbjarg. Vandringen foretar vi først og fremst bak 

fjellet men enkelte plasser kan vi kikke ned til fuglene som f.eks. fra Kálvtind (535m) som er Hornbjargs 

høyeste top. Vi legger fra oss ryggsekker når vi foretar en slik klatring. Vi tar ned til Höfn i Hornbjargsvik 

hvor telt og forsyning har vært lagt ut for oss. Der tenner vi bål og der kan vi prøve fiskelykken hvis 

forholdene ligger til rette for det. – Distanse: 15-16 km. Total stigning ca. 500-900 m.  

Dag 4 

Fra Höfn tar vi med oss telt og forsyninger til de to neste dagene. Til å begynne med vandrer vi langs 

sjøkanten men må opp til Atlaskaret (351m) hvor vi holder oss noenlunde i høyden frem til den bratte og 

vakre Skálakambur som vi går ned på en kråkesti. Når vi kommer til Kjaransvík har vi nok rekved til bål 

og hygge. – Distanse: 13-14 km. Total stigning ca. 600 m.  

Dag 5 

Fra Kjaransvík er en moderat stigning opp til skaret (454m) over til Hesteyri. Fra den overgangen er det 

forholdsvis lang strekning med svak helling ned til Hesteyri, en bebyggelse som har røtter og ruiner fra 

norske hvalfangere i 1894. Båten kommer ut mot kvelden og tar oss tilbake til Ísafjörður hvor vi 

overnatter igjen på en soveposeplass på Hotel Edda. – Distanse: ca. 15 km. Total stigning ca. 550 m.  

Dag 6 

Vi kjører en annen vei tilbake fra Ísafjörður og får mulighet til å se blant annet Islands vakreste foss, 

Dynjandi. Vi kjører gjennom et landskap hvor Gisla Saga utspant seg for over 1000 år siden. Vi må rekke 

fergen kl. 12 fra Brjánslækur over til Stykkishólmur og den reisen tar ca. 2,5 timer. Kjøring derfra til 

Reykjavik tar omtrent samme tid så omtrent kl. 17:30 skal vi være tilbake i Reykjavik. – Overnatting på 

Reykjavík City Hostel. 

Dag 7 

Dag til egen disposisjon. 

Dag 8 

Hjemreise 

https://www.westfjords.is/en/what-to-see-and-do/places/nature/dynjandi
https://vimeo.com/29594820
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Bilder 
Fra: http://gowest.is/hiking-trips/hornstrandir-nature-reserve 
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