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Tur til Ísland sommeren 2020 - Laugavegurinn 
Lofoten turlag i samarbeid med Ferðafélag Íslands (FI) inviterer til 4 dagers fottur på Ísland i august 

2020, med påfølgende 2 dager i Reykjavik..  

Ferðafélag Íslands tar NOK 11.000 for sin del av turen (se under). Nærmere opplysninger om betaling 

til FI blir sent til deltakerne når turen nærmer seg. Deltakere bestiller selv sine flyreiser, men vi tar oss 

av å bestille to netter på hotell i Reykjavík på slutten av turen. Deltakerne betaler for denne 

overnattingen ved utsjekk fra hotellet. 

• 20. august – 26. august 2020 

 

For mer informasjon og påmelding innen 1. mai 2020 på tlf. eller e-post til: 

Sigfús Kristmannsson, Lofoten turlag 

• sigfus@online.no 

• 917 16 450 

https://lofoten.dnt.no/ 

Laugavegurinn (55 km) 

 

Fra: http://fi.is/gonguleidir/laugavegurinn/ 

Reiseplan 

20.8.2020 Garderrmoen-Keflavík-Landmannalaugar. Overnatting i Landmannalaugar 

21.8.-24.8.2020 Laugavegurinn fra Landmannalaugar til Þórsmörk (3 dager) 

24.8.2020 Þórmörk-Gullfoss-Geysir-Laugarvatn-Þingvellir-Reykjavík. Overnatting i Reykjavík 

mailto:sigfus@online.no
https://lofoten.dnt.no/
http://fi.is/gonguleidir/laugavegurinn/
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25.8.2020 Reykjavík  

26.8.2020 Ísland-Gardermoen 

Ferðafélag Íslands tar NOK 11.000 for sin del av turen (3 – 7 under).  Fly til og fra Ísland, samt hotell 

i Reykjavík kan vi regne med kommer på ca. NOK 6.000 i tillegg: 

1. Fly Gardermoen – Keflavík – Gardermoen 

2. Hotell i Reykjavik, to netter på slutten 

Inkludert i prisen til Ferðafélag Íslands: 

3. Buss Keflavík-Landmannalaugar, Þórsmörk-Gullfoss-Geysir-Reykjavík 

4. Mat på turen fra Landmannalaugar til Þórsmörk, frokost, matpakke for dagen, middag etter 

dagens etappe. Deltakere har med eget tursnacks. Grillfest siste kvelden i Þórsmörk 

5. Overnatting i hytter (4 netter) 

6. Transport av mat og bagasje mellom hyttene 

7. Turledere fra Ferðafélag Íslands og Lofoten turlag 

Turbeskrivelse  

20.8.2020 –26.8.2020.  8 dager.  

Det er 2 turledere fra Ferðafélag Íslands og Lofoten turlag. 

Laugavegurinn mellom Landmannalaugar og Þórsmörk, er en av den mest populære turen i Íslands 

villmark. Dette er ikke uten grunn, fordi landskapet er spesielt variert, fjell i alle regnbuens farger, 

høye isbreer, skrikende geysirer, store elver og vann. De fleste går ruta på fire dager med overnatting i 

Ferðafélagets hytter. Det mest vanlige er å starte turen i Landmannalaugar (600 moh), men mange går 

også fra Þórsmörk.  

Dag 1. Keflavík – Landmannalaugar 

Overnatting i Landmannalaugar 

Dag 2. Landmannalaugar – Hrafntinnusker – Álftavatn  (7-8 tmer) 

Landmannalaugar - Hrafntinnusker 

12 km, 3 -4 timer. 

Høydeforskjell: +470 m 

Turen går fra hytta i Landmannalaugar (75 overnattingsplasser, GPS 63°59.600 - 19°03.660) over den 

ujevne lavaen Laugahraun, deretter opp Brennisteinsalda og inn på platået. Fargemangfoldet her er 

ubeskrivelig. Landet har også veldig mye kløfter. Turen går siden opp til hytta Höskuldsskáli (36 

overnattingsplasserr, GPS 63°55.840 - 19°09.700). Når vi kommer opp i skaret mellom 

Hrafntinnusker og fjellet Söðull ser vi hytta. Vi ser også fjellene Kaldaklofsfjöll og Háskerðingur som 

er høyest. Det er ofte tåke i området. Alle som overnatter i Hrafntinnusker bør gå vestover til ishulene 

som ligger ca. 1,5 km fra hytta. Lunsj på hytta. 
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Hrafntinnusker – Álftavatn 

12 km, 3-4 timer 

Høydeforskjell: -490 m 

I Hrafntinnusker ser vi fjell uten vegetasjon og isbreer, ikke spesielt innbydende, men vakre. Først går 

vi langs fjellene Reykjafjöll, i kløfter som ofte er fulle av snø. Vi befinner oss nå under 

Kaldaklofsfjöll, og hvis det er godvær bør man gå på fjellet Háskerðingur, som er det høyeste fjellet i 

området, 1.281 m.o.h. Fra toppen er en av de fineste og mest varierte utsiktene på hele Ísland.  

Etter det går vi over kløfter til vi kommer til isbreen Jökultunga. Bak oss ligger fargerike fjell uten 

vegetasjon, men foran er mørke fjell og isbreer. Det blir mer vegetasjon etter hvert. Turen går nå ned 

Jökultungur, som er bratt. Nederst er en grønn oase ved elven Grashagakvísl. Derfra går vi til de to 

hyttene ved vannet Álftavatn (58 overnattingsplasser, 63°51.470 - 19°13.640). 

Dag 3. Álftavatn – Emstrur 

15 km, 6 – 7 timer 

Høydeforskjell -40 m 

Først går vi over Brattháls og østover i kløften Hvanngil. Vi må krysse elven Bratthálskvísl, som er 

uten bru. Fra Brattháls er det fin utsikt. Der er det to hus, et for sauesankere bygd i 1963, og hytte for 

turister som var bygd i 1995 og eies av FÍ. Vi kommer til elven Kaldaklofkvísl og krysser den over ei 

bru. På andre sida av elva deler turstien seg i to. Den ene går øst over til Mælifellssandur (vei F 210) 

og den andre sør over til Emstrur (vei F 261), men dit går vi. Etter en km må vi krysse elven 

Bláfjallakvísl. 4 km derfra kommer vi til elven Nyrðri-Emstruá. Bruen over den var bygd i 1975. 

Foran oss er to halser,  Útigönguhöfðar, som vi går mellom. Snart står vi i lia over hytta i Botnar (40 

overnattingsplasser, 63°45.980 - 19°22.480). En fin kveldstur til kløfta Markarfljótsgljúfur anbefales. 

Dag 4. Emstrur (Botnar) – Þórsmörk 

15 km, 6-7 timer 

Høydeforskjell: -300 m 

Vi må gå en omvei for å unngå kløfta Syðri-Emstruárgljúfur, som går nesten helt inn til isbreen 

Entujökull. Derfra går vi sørover Almenningar. Det er en bratt, svingede sti ned til brua over elva 

Syðri-Emstruelv hvor vi bør være forsiktige. Vi går til kløfta hvor elvene Markarfljót og Syðri-

Emstruá møtes. Landskapet forandres når vi kommer til Úthólmar som er sør for elven Ljósá. Der går 

elven i en kløft med mye bjørk og blomster. Deretter kommer vi til elven Þröngá, men den må vi vade 

over. Her kan det være nødvendig å hjelpe hverandre, og å gå nedover strømmen. Elven skiller 

mellom Þórmörk og Almenningar. Derfra er ca.30 minutters gåtur sørover til hytta Skagfjörðsskáli í 

dalen Langidalur í Þórsmörk (75 overnattingsplasser, , GPS 63°40.960 - 19°30.890). Denne siste delen 

av turen er forskjellig fra de andre områdene vi har gått i, her er det skog etter å ha gått i landskap uten 

vegetasjon helt fra Landmannalaugar.  

Dag 5. Þórsmörk – Gullfoss  - Geysir – Laugavatn – Þingvellir – Gljúfrasteinn – Reykjavík 

På veien fra Þórsmörk til Reykjavík kjører vi innom disse stedene. 

Dag 6. Reykjavík 

Vi går en tur i sentrum av Reykjavík tidlig på dagen, og siden er resten fri. Om kvelden spiser vi 

middag i  en restaurant. 
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Dag 7. Reykjavík – Keflavík – Gardermoen 

Vi tar buss fra Reykjavík til flyplassen i Keflavík om morgenen. 

 

Þórsmörk 

Þórsmörk er en av Íslands vakreste naturperler og har vært besøkt av Íslandske og utenlandske turister 

i årtier. Den er omringet av vakre fjell, isbreer, breelver og vegetasjonen er meget variert. 

Landmannalaugar 

Opplysninger: http://www.landmannalaugar.info/ 

Kart: http://www.landmannalaugar.info/Design/Kort2005/Map2005Landmannalaugar.pdf 

Opplysninger på Íslandsk, tysk og engelsk: 

http://www.landmannalaugar.info/Pages/upplysingarVal.htm  

Beskrivelse av FÍ-tur etter Laugavegur: https://www.fi.is/en/hiking-trails/laugavegur 

Bilder fra Ferðafélags hytter og tidligere turer på Laugavegur 

Fra turer: http://www.flickr.com/photos/ferdafelag/sets/72157603165802714 

Hytter på turen: http://www.flickr.com/photos/ferdafelag/sets/72157602191475485 

http://www.landmannalaugar.info/
http://www.landmannalaugar.info/Design/Kort2005/Map2005Landmannalaugar.pdf
http://www.landmannalaugar.info/Pages/upplysingarVal.htm
https://www.fi.is/en/hiking-trails/laugavegur
http://www.flickr.com/photos/ferdafelag/sets/72157603165802714
http://www.flickr.com/photos/ferdafelag/sets/72157602191475485
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Kart over Laugavegur, Landmannalaugar – Þórsmörk (og Fimmvörðuháls, Þórsmörk – Skógar) 

 

Fra: http://www.nat.is/gonguleidirisl/gonguleid_laugavegur.htm 

http://www.nat.is/gonguleidirisl/gonguleid_laugavegur.htm

