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Samantekt 
Fuglaskoðun er einn af vaxtarsprotum í ferðamennsku á Íslandi í dag. Á Reykjanesskaga er að finna 

mörg bestu svæði landsins m.t.t. fuglaskoðunar. Þetta helgast fyrst og fremst af því hversu fjölbreytt 

fuglalíf er þar að finna allan ársins hring ásamt góðu aðgengi. Hvergi annarstaðar á landinu má finna 

jafn fjölbreytt fuglalíf yfir vetrartímann og á fartímum eru vandfundin svæði þar sem finna má jafn 

margar tegundir á jafn aðgengilegan hátt og á Reykjanesskaganum. Samkvæmt samantekt hafa 195 

tegundir fugla sést á Reykjanesskaga frá aldamótum, þar af eru 61 varpfuglar og 66 sjaldgæfar 

fuglategundir auk fjölda fargesta og annarra algengra flækingsfugla. 

Fjöldi ferðafólks og fuglaáhugafólks kemur á hverju ári til Íslands til að upplifa íslenska náttúru. Þessi 

hópur virðist þó ekki nema að mjög takmörkuðu leiti skoða náttúruperlur Reykjanesskaga. Þjónusta 

og þekkingarmiðlun til ferðamanna að þessari fuglaparadís er enn af skornum skammti og því ljóst að 

hér liggja mörg ónýtt tækifæri. Uppbygging fuglastígs á Reykjanesskaga er talin geta hjálpað við að ná 

betur til innlendra og erlendra ferðamanna með bættu aðgengi og auknu framboði kynningar- og 

fræðsluefnis um náttúru og fuglalíf svæðisins. Þannig er hægt að auka heildarvirði svæðisins fyrir 

ferðaþjónustu sem og möguleika heimamanna á náttúrutengdri afþreyingu. Gerð fuglastígs getur 

einnig stuðlað að aukinni umhverfisvitund og bættri umgengni um náttúru skagans og aðstoðað við 

að ýta undir jákvæðari ímynd svæðisins í augum heimamanna, annarra Íslendinga og erlendra 

ferðamanna. 

Í þessari skýrslu sem unnin er af Náttúrustofu Suðvesturlands með styrk frá Menningarráði 

Suðurnesja, er að finna greiningu á hentugum fuglaskoðunarstöðum á Reykjanesskaganum. 21 

fuglaskoðunarstaðir voru valdir, þeim lýst, upplýsingum safnað um fuglalíf og aðgengi, auk þess sem 

lagðar eru fram tillögur að uppbyggingu og úrbótum við hvern stað. Ennfremur er að finna í 

skýrslunni almennar tillögur m.a. um ábyrgðaraðila, samráð, markaðssetningu, upplýsingaskilti og 

bílastæði. 
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1 Inngangur 
Ferðaþjónusta er afar mikilvæg íslensku efnahagslífi og mikilvægi hennar eykst ár frá ári með fjölgun 

erlendra ferðamanna sem koma til Íslands, auk þess sem ferðalög Íslendinga um eigið land njóta 

vaxandi vinsælda. Hlutfall tekna af erlendum ferðamönnum mældist 26,8% af heildar 

útflutningstekjum Íslands á árinu 2013, eða 275 milljarðar (Hagstofa Íslands, 2014). Könnun 

Ferðamálastofu (Oddný Þóra Óladóttir, 2014) fyrir árið 2013 sýnir að 80% sumarferðafólks og 71% 

vetrarferðafólks nefnir náttúru Íslands sem áhrifaþátt á ákvörðun að ferðast til Ísland og að Ísland 

laðar einkum til sín vel stæða einstaklinga í góðum störfum með áhuga á náttúrunni. Aðdráttarafl 

Íslands fyrir ferðamenn er því að stórum hluta náttúra landsins, sem gerir náttúruna að einni 

mikilvægustu auðlind íslenskrar ferðamennsku.  

Náttúrutengd ferðamennska er af mörgum talin vera ákjósanleg leið til að búa til auknar tekjur utan 

þéttbýlis. Ferðafólk með áhuga á náttúrunni er yfirleitt komið á miðjan aldur, hefur hlutfallslega hærri 

tekjur en aðrir hópar ferðafólks og hefur áhuga á neyslu staðbundinna vara og staðbundinni 

menningu. Þessi hópur fólks skilur því oft meiri verðmæti eftir á þeim stöðum sem það heimsækir 

miðað við hópa ferðafólks sem ekki hafa áhuga á náttúrunni (Glowinski, 2008) og því eftir miklu að 

slægjast með að laða að þennan hóp. 

Árið 2013 komu 781 þúsund erlendir ferðamenn með flugi um Keflavíkurflugvöll. 345 þúsund komu 

yfir sumartímann, 210 þúsund komu yfir vetrartímann og 310 þúsund á fartíma vor og haust 

(Hagstofa Íslands, 2014). Gera má ráð fyrir því að 80% flugfarþega um Keflavíkurflugvöll eða 624.800 

manns, hafi haft áhuga á að skoða náttúru Íslands og 35%, eða 273.350 manns, hafi skoðað fugla á 

ferðum sínum um Ísland. Stærstur hluti þessa erlenda ferðafólks og fuglaáhugafólks átti þó einungis 

stutta viðdvöl á Reykjanesskaga. Af þeim erlendu ferðamönnum sem áttu leið um Reykjanesskaga 

árið 2007 fóru flestir í Bláa lónið eða 82%. Þar á eftir kom háhitasvæðið við Seltún með 48%, 

Reykjanesbær með 28% og Reykjanesviti með 24% ferðamanna. Það er áhugavert að sjá að einungis 

lítil hluti þessa erlenda ferðafólks sem leið áttu um Reykjanesskaga kom við á Vatnsleysuströnd (7%), 

í Garði (13%), Sandgerði (10%), Hafnarbergi (12‘%), Krísuvíkurbergi (13%) (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2008 og Hagstofa Íslands, 2014) og ýmsum öðrum frábærum fuglaskoðunarstöðum. Þetta er 

gríðarlegur fjöldi ferðafólks sem beinlínis kemur til Íslands til þess að upplifa íslenska náttúru, en 

virðist þó ekki nema að takmörkuðu leiti skoða náttúruperlur Reykjanesskaga. Þennan stóra hóp 

náttúru- og fuglaskoðara ætti að vera hægt að stýra betur um Reykjanesskagasvæðið með betri 

upplýsingagjöf og þjónustu og skapa þannig sterkari grundvöll fyrir auknum ferðamannaiðnaði á 

svæðinu.  

Á Reykjanesskaga er að finna ein bestu svæði landsins m.t.t. fuglaskoðunar. Þetta helgast fyrst og 

fremst af því hversu fjölbreytt fuglalíf er þar að finna allan ársins hring, en hvergi annarsstaðar á 

landinu má finna jafn fjölbreytt fuglalíf yfir vetrartímann. Á fartímum eru vandfundin svæði þar sem 

finna má jafn margar tegundir á jafn aðgengilegan hátt og á Reykjanesskaganum. Auk þess er aðgengi 

um skagann að öllu jafna einstaklega gott. Þar sem þjónusta, þekking og aðgengi ferðamanna að 

þessari fuglaparadís er enn af mjög skornum skammti er ljóst að hér liggja mörg ónýtt tækifæri.  

Uppbygging fuglastígs á Reykjanesskaga getur hjálpað til við að stýra innlendum og erlendum 

ferðamönnum betur um skagann með því að bæta aðgengi og auka framboð kynningar- og 

fræðsluefnis um náttúru svæðisins. Þannig getur heildarvirði svæðisins fyrir ferðaþjónustu aukist sem 

og möguleikar ferðafólks og heimamanna á náttúrutengdri afþreyingu.  
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1.1 Markmið og hagnýting 
Markmið þessarar skýrslugerðar er að afla vitneskju um hentuga fuglaskoðunarstaði á 

Reykjanesskaganum og leggja fram tillögur um framkvæmdir sem bætt geta aðgengi ferðamanna 

fuglaskoðunarstöðum og upplýsingagjöf um fugla og fuglaskoðunarstaði. Þessi vitneskja mun gera 

fuglaskoðun á Reykjanesskaga einfaldari og auðveldari fyrir alla þá sem hafa áhuga á að markaðssetja 

svæðið til fuglaskoðunar fyrir ferðamenn og auka fræðslu t.d. með gerð korta, fræðsluskilta, 

bæklinga, vefsíðu eða skipulagðra fuglaskoðunarferða.  

Það er trú höfunda að gerð fuglastígs geti orðið til þess að tengja betur saman ferðamannastaði sem 

staðsettir eru nálægt góðum fuglaskoðunarstöðum, eins og t.d. Víkingaheima og Þekkingarsetur 

Suðurnesja. Þannig að ferðamenn með áhuga á fuglum muni frekar sækja þessa staði heim ef þeir 

vita af því að þar sé hægt að skoða fugla, auk þess sem minna þekktum stöðum eins og t.d. 

Vatnsleysuströnd, verður komið á kortið. Þannig getur fuglastígur hjálpað til við að laða ferðamenn 

að svæðinu, stýra betur flæði þeirra um skagann og skapa styrkari grundvöll fyrir ferðaþjónustu á 

Reykjanesskaga í heild sinni. Gerð fuglastígs getur einnig hjálpað til við að ýta undir jákvæðari ímynd 

af svæðisins í augum heimamanna, annarra Íslendinga og erlendra ferðamanna og þannig stuðlað að 

aukinni umhverfisvitund, bættri umgengni um náttúru Reykjanesskaga og aukið sjálfsvitund og stolt 

heimamanna á sínu heimasvæði. 

1.2 Framkvæmd 
Í þessari skýrslu, sem unnin er af Náttúrustofu Suðvesturlands með styrk frá Menningarráði 

Suðurnesja, er stuðst við heimildir og fuglatalningar frá Náttúrufræðistofnun Íslands fyrir árin 2002 til 

2013, skýrslur flækingsfuglanefndar fyrir árin 2000 til 2009, upplýsingar frá reyndum fuglafræðingum 

og fuglaskoðurum sem vel þekkja til á Reykjanesskaga auk athugana starfsfólks Náttúrustofu 

Suðvesturlands. Leitast var eftir að nota nýjustu upplýsingar sem völ er á. Hentugir 

fuglaskoðunarstaðir voru valdir, heimsóttir og úttekt gerð á hverjum þeirra með tilliti til fuglalífs, 

aðgengis og annarra þátta auk þess sem tillögur eru gerðar um aðgerðir sem bætt geta viðkomandi 

stað. Listi með fuglategundum og sérvöldum fuglastöðum var sendur á fuglaáhugamenn og þeir 

beðnir um að merkja við þá fugla þeir höfðu séð á hverjum stað. Einnig eru lagðar fram almennar 

tillögur m.a. um ábyrgðaraðila, samráð, markaðssetningu, upplýsingaskilti og bílastæði. 

Ákveðið var að kortleggja fuglaskoðunarstaði í landi Voga, Reykjanesbæjar, Garðs, Sandgerðis og 

Grindavíkur. Einnig var ákveðið að kortleggja fuglastaði í landi Hafnafjarðar í Krýsuvík og í landi 

Ölfusar austur að Hlíðarvatni, þar sem þessi svæði eru afar mikilvæg fuglasvæði og landfræðilega 

hluti af Reykjanesskaga. 

Heimildaskrá, myndaskrá og kortaskrá er að finna lok skýrslunnar, auk viðauka. Í viðaukanum er að 

finna töflu yfir þá fugla sem sést hafa á Reykjanesskaga frá aldamótum, þar sem dregnar hafa verið 

saman upplýsingar um það í hvaða mánuðum helst má búast við að sjá hverja tegund og helsta 

kjörlendi þeirra. 

Höfundar vilja veita eftirfarandi sérstakar þakkir fyrir veitta aðstoð við gerð þessa verkefnis: Siggeir 

Fannar Ævarsson upplýsinga- og skjalafulltrúi Grindavíkurbæjar; Ellen Magnúsdóttir, fuglafræðingur; 

Helga Ragnarsdóttir, fuglaáhugakona og Markús Karl Valsson, fuglaáhugamaður, auk þess sem Sölvi 

Rúnar Vignisson, fuglafræðingur, fær sérstakar þakkir fyrir aðstoð við yfirlestur skýrslunnar og góð 

ráð við gerð hennar.  
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2 Reykjanesskagi 
Reykjanesskagi er um 1.700 km2 skagi sem gengur út frá suðvesturhluta Ísland, þar sem 

Atlantshafshryggurinn gengur upp á land (Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Skaginn liggur allstaðar 

að sjó nema að austanverðu og einkennist strandlínan af lítt vogskornum hraunfjörum með 

sjávarbjörgum og sandfjörum inn á milli. Landfræðilega séð nær Reykjanesskagi yfir svæðið frá rótum 

Esju, austur að Hengilssvæðinu og að ósum Þjórsár, þó í daglegu tali sé talað um að sveitarfélögin 

Garður, Grindavík, Reykjanesbær, Sandgerði, Vogar og að hluta til Hafnarfjörður eigi land á 

Reykjanesskaga. Þéttbýlisstaðir á Reykjanesskaga eru Reykjanesbær, sem samanstendur af Keflavík, 

Njarðvíkum og Höfnum, Grindavík, Sandgerði, Garður og Vogar auk þess sem Vatnsleysuströndin er 

tiltölulega þéttbýlt dreifbýli. Vegur með bundnu slitlagi liggur nánast hringinn í kring um skagann, ef 

frá er talið stutt vegalengd við Kleifarvatn. Skammt frá Reykjanesbæ er að finna fjölfarnasta 

alþjóðaflugvöll landsins og einnig fjölfarnasta ferðamannastað landsins, Bláa lónið sem er að finna við 

Svartsengi. 

Skaginn er að mestu flatlendur, ef frá er talinn Reykjanesfjallgarður sem liggur austur af Grindavík að 

Hengilssvæðinu og er skaginn allur mikið markaður af eldvirkni. Jarðlög Reykjanesskaga eru að 

stærstum hluta ung og gropin hraun og því sígur úrkomuvatn auðveldlega í gegnum þau (Ari Trausti 

Guðmundsson, 2001). Af þessari ástæðu eru engin markverð vatnsföll að finna á Reykjanesskaga og 

einungis fá stöðuvötn. Stærsta stöðuvatn svæðisins er Kleifarvatn og í nágrenni þess eru einnig 

nokkur smærri vötn. Önnur vötn á svæðinu eru Hlíðarvatn í Selvogi, Snorrastaðartjarnir og Seltjörn 

auk Bláa lónsins við Svartsengi sem er manngert lón. Auk þessara vatna er að finna mikinn fjölda 

sjávartjarna á svæðinu og þá helst á Vatnsleysuströnd, Rosmhvalanesi og við Grindavík. Upprunalegt 

skóglendi á Reykjanesskaga er að mestu horfið en talsvert hefur verið um skógrækt á svæðinu og má 

því finna smáskóga m.a. við Háabjalla, Sólbrekkuskóg og Selskóg. 

2.1 Fuglalíf á Reykjanesskaga 
Fuglalíf á Reykjanesskaga er fyrir margra hluta sakir merkilegt. Reykjanesskaginn er einn mikilvægasti 

viðkomustaður farfugla á landinu, þar er að finna eitt fjölbreyttasta fuglalíf á landinu yfir 

vetrartímann auk þess sem margar fuglategundir verpa þar. Þar er einnig að finna nokkur aðgengileg 

fuglabjörg þar sem finna má mikinn fjölda sjófugla vor og sumar. 

Á landsvæði Fuglastígs Reykjanesskaga eru þrjú IBA svæði, eða mikilvæg búsvæði fugla (e. Important 

Bird Areas, sjá mynd á bls. 9). Þessi svæði eru Eldey, Krísuvíkurberg og strandlínan frá 

Kalmanstjarnavík og norður fyrir Garðskaga. IBA svæði eru svæði sem eru mikilvæg fyrir 

heimsafkomu ákveðinna fuglastofna og því mikilvægt að tryggja að þessum svæðum verði ekki raskað 

(Birdlife International, 2014). Þegar stór hluti af heildarstofni tegundar byggir afkomu sína í tilteknu 

landi, er talað um að viðkomandi fuglategund sé ábyrgðartegund þeirrar þjóðar á alþjóðavísu. Alls er 

21 tegund íslenskra varpfugla talin ábyrgðartegund Íslendinga (Guðmundur A. Guðmundsson og 

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2012). Dæmi um íslenskar ábyrgðartegundir sem finna má á 

Reykjanesskaga, sem annað hvort verpa þar eða eiga þar leið um eru: æðarfugl, heiðlóa, sendlingur, 

lóuþræll, stelkur, rauðbrystingur, sanderla, tjaldur og spói. Af þessum tegundum er t.d. um helmingur 

af heimsstofnum heiðlóu og sendlings að finna á Íslandi, um 40% af heimsstofni spóa, um þriðjung af 

heimsstofni sandlóu og tæpan fimmtung af heimsstofnum lóuþræls og stelks (Tómas Grétar 

Gunnarsson, 2006). 
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Mikilvægir fuglastaðir (IBAs) á Reykjanesskaga 

Einnig er að finna nokkrar séríslenskar deilitegundir sem eingöngu verpa á Íslandi. Séríslenskar 

deilitegundir sem finna má á Reykjanesskaga eru: smyrill, rjúpa, sendlingur, jaðrakan, stelkur, teista 

og músarrindill og eru þetta tegundir sem Íslendingar bera sérstaka ábyrgð á . 

Sveitarfélög á Reykjanesskaga bera sérstaka ábyrgð á nokkrum fuglategundum og þar með þeim 

búsvæðum sem þessir fuglar lifa í. Þar má nefna fjöruspóann, sem er einn sjaldgæfasti varpfugl 

landsins en hann hefur verpt reglulega við Sandgerði og hefur jafnframt vetursetu þar og í fjörunum í 

kring. Samkvæmt samantekt í viðauka 1 hafa sést 195 tegundir fugla á Reykjanesskaga frá 

aldamótum, þar af eru 60 fuglategundir sem verpt hafa á skaganum og 66 fuglategundir sem mjög 

sjaldgæft er að sjá á Íslandi auk fjölda fargesta og annarra algengari flækingsfugla. Nánari lýsingu á 

fuglalífi á Reykjanesskaga er að finna í 5. kafla. 

3 Fuglaskoðun  
Fuglaskoðun er skoðun, tegundagreining og/eða myndataka af fuglum sem hluti af afþreyingu, og er 

hún stærsta grein náttúrutengdrar ferðaþjónustu á alþjóðavísu (Sekerciloglu, 2002). Náttúrutengd 

ferðaþjónusta byggir á skilningi og varðveislu náttúrulegs umhverfis þar sem náttúran, í þessu tilfelli 

fuglalíf, er grundvöllur ferðaþjónustunnar. Fuglaskoðun getur einnig falið í sér sjálfbæra nálgun. Til 

þess að tryggja sjálfbæra nálgun fuglaskoðunar á Reykjanesskaga þarf að tryggja eftirfarandi atriði 

(Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011): 

o Fuglaskoðunarstaðir eru náttúruleg búsvæði viðkomandi fugla. 

o Áhrif fuglaskoðunar eru lágmörkuð. 

o Útvega fé til náttúruverndar svæðisins. 

o Skapa umhverfisvitund. 

o Auka hag heimamanna. 

o Bera virðingu fyrir menningu heimamanna. 

o Styðja mannréttindi og lýðræði. 
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Fuglaskoðunarstaðir eru náttúruleg búsvæði viðkomandi fugla og áhrif fuglaskoðunar 

eru lágmörkuð 

Á Reykjanesskaga er afar gott aðgengi að fuglum í sínu náttúrulega umhverfi á öllum árstímum. Til að 

yfirstíga ekki þolmörk fuglaskoðunarstaða er mikilvægt að innviði þeirra séu nægilega góð til að mæta 

auknum fjölda ferðamanna. Vegir, stígar og salernisaðstöður eru þar einna mikilvægust en einnig 

geta fuglaskoðunarhús komið í veg fyrir að röskun verði á búsvæði og hegðun fugla. Mikilvægt er að 

hagur fuglana sé hafður að leiðarljósi við skipulag og stjórnun fuglastígsins til að hægt sé að þjóna 

ferðamönnum á sama tíma og áhrif fuglaskoðunar eru lágmörkuð.  

Útvega fé til náttúruverndar svæðisins 

Tryggja þarf fé frá þeim sveitarfélögum sem koma munu að uppbyggingu og viðhaldi fuglastígs 

Reykjanesskaga. 

Töluverðar líkur eru á því að náttúrupassi verði tekin upp árið 2015. Gert er ráð fyrir að tekjur af 

náttúrupassanum munu renna í sjóð sem hægt verður að sækja í til að fjármagna uppbyggingu og 

viðhald ferðamannastaða og vernda þannig staðina fyrir of miklu álagi fuglaskoðara og annarra 

náttúruunnenda.  

Auka hag heimamanna 

Miðlun upplýsinga um náttúru landsins er afar mikilvægt verkfæri til að skapa aukna umhverfisvitund. 

Þekking á náttúrunni á sterkan þátt í því hvernig hver einstaklingur skynjar og upplifir sitt nánasta 

umhverfi og hvaða tilfinningu hann ber til þess staðar. Slíkar tilfinningar geta t.d. byggst á því viðhorfi 

að svæðið sé álitið útivistar-, fuglaskoðunar- eða ferðamennskusvæði, það sé alþjóðlega merkilegt 

fuglaverndarsvæði eða að líffræðileg fjölbreytni þess sé mikil. Í öllum tilfellum er unnt að segja að 

umhverfisvitund svæðisins byggi á tilfinningum og staðbundinni þekkingu m.a. á náttúru og 

líffræðilegu mikilvægi svæðisins. Aukin umhverfisvitund leiðir til aukinnar virðingar, verndunar og 

bættrar umgengni. 

Fjárhagslegt framlag fuglaskoðunar til samfélaga þar sem hún er stunduð getur verið umtalsverð og 

getur bætt hag heimamanna. Fuglaskoðarar þurfa t.a.m. gistiaðstöðu, þeir nýta sér skipulagðar 

fuglaskoðunarferðir eða leigja farartæki til að komast að fuglaskoðunarstöðum. Þeir kaupa sér bækur 

um fugla og/eða náttúru svæðisins, mat og minjagripi ásamt því að nýta sér aðra 

ferðaþjónustumöguleika sem boðið er upp á. Sé vel að hlutunum staðið getur fuglastígur dregið að 

fleiri ferðamenn, hjálpað til við að dreifa þeim betur um svæðið og þannig skapað grundvöll fyrir ný 

störf og aukna innkomu á svæðinu sem um ræðir. 

Bera virðingu fyrir menningu heimamanna og styðja mannréttindi og lýðræði 

Fuglalíf og nytjar þeim tengdum eru órjúfanlegur hluti af náttúru- og menningarlandslagi 

Reykjanesskaga og hefur því áhrif á lífsgæði, velferð og sjálfsmynd íbúa skagans. Fuglanytjar s.s. 

dúntekja, eggjataka og veiðar teljast til hefðbundinna hlunninda á skaganum auk þess sem fuglar 

gegna oft mikilvægum hlutverkum í þjóðsögum og hjátrú. Fuglaferðamennska er ný tegund 

fuglanytja. Gæta verður að því að þessi nýja tegund nýtingar gangi ekki á aðrar hefðbundnar tegundir 

fuglanytja s.s. dúntekju. Virða verður rétt landeigenda til hverskonar nýtingar og samráð milli aðila 

fuglastígsins og landeigenda er því afar mikilvægt svo sátt megi ríkja um fuglastíginn.  
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Tiltölulega auðvelt ætti að vera að tryggja sjálfbæra nálgun Fuglastígs Reykjanesskaga og ættu 

forsvarsaðilar stígsins að hafa sjálfbærni hans í forgangi við skipulag og rekstur hans. Einungis þannig 

er hægt að tryggja velferð fugla svæðisins, sem stígurinn og vaxandi ferðaþjónusta munu byggja á. 

3.1 Fuglaskoðarar 
Almennt séð eru fuglaskoðarar í eldra lagi, á milli 40 og 50 ára og kynjahlutfall fuglaskoðara er 

nokkuð jafnt. Þetta er yfirleitt vel menntað fólk, með tiltölulega háar tekjur sem er á ferð með 

fjölskyldu, vinum eða kunningjum (Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011 og Sekerciloglu, 2002). Oft er 

talað um fjóra hópa fuglaskoðara: 

1. Hinn almenni fuglaskoðari er fjölmennasti hópur fuglaskoðara. Almennur fuglaskoðari hefur 

gaman af því að sjá fugla í sínu náttúrulega umhverfi en einblínir ekki á ákveðnar tegundir. 

Hann tengir fuglaskoðun gjarnan annarri náttúrutengdri afþreyingu og setur þarfir 

ferðafélaga sinna í forgang fyrir áhuga sínum á fuglaskoðun. Þessi hópur er ekki líklegur til að 

taka þátt í skipulögðum fuglaskoðunarferðum (Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011) en eyðir þó 

oftast umtalsverðum peningum í ferðum sínum (Sekerciloglu, 2002).  

 

Hægt er að ná til þessa hóps með því að setja fram kynningarefni um fugla og fuglatengda 

ferðaþjónustu ásamt því að bæta því við annarskonar náttúrutengdri eða fjölskyldutengdri 

ferðaþjónustu er líklegt að höfði til þessa hóps (Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011). 

 

2. Næststærsti hópur fuglaskoðara samanstendur af sértækum fuglaskoðurum með takmarkað 

fjármagn. Aðaláhugamál sértækra fuglaskoðara eru fuglar og þeir leggja mikið uppúr því að 

sjá sem flestar tegundir í ferðum sínum. Þessi hópur samanstendur yfirleitt af ungum pörum 

sem reyna að kosta sem minnstu til, en reynist oft eyða meiri peningum en aðrir hópar 

ferðamanna. Þessi hópur undirbýr ferðir sínar vel til að geta framkvæmt fuglaskoðunina sem 

mest sjálfstætt, gistir á ódýrum hótelum, leigir sér bílaleigubíla og er ekki líklegur til að taka 

þátt í skipulögðum fuglaskoðunarferðum (Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011).  

 

Mikilvægt er að hafa ýtarlegar upplýsingar aðgengilegar fyrir þennan hóp ásamt því að byggja 

upp góða áfangastaði fyrir fuglaskoðun (Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011). 

 

3. Sértækur fuglaskoðari sem getur borgað fyrir fuglaskoðun. Þessi hópur er yfirleitt eldri en 

hópur tvö , betur efnaður og tilbúin til þess að borga fyrir meiri þægindi og sérhæfða 

þjónustu sem leiðir til þess að þeir sjái ákveðnar fuglategundir. Ef hópferð er keypt er 

mikilvægt að aðaláherslan sé á fuglaskoðun (Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011). 

 

Mikilvægt er að hafa upplýsingarnar aðgengilegar fyrir þennan hóp. Hann er jafnframt líklegri 

til kaupa sérhæfðar fuglaskoðunarhópferðir en fyrstu tveir hóparnir (Eiríkur Vilhelm 

Sigurðarson, 2011). 

 

4. Sértækur fuglaskoðari sem leitar að hópferð. Þetta er hópur efnaðs fuglaáhugafólks sem vill 

geta leitað til sérfróðra leiðsögumanna og setur miklar kröfur hvað varðar gæði leiðsagnar, 

þægindi og persónulega þjónustu. Hann leggur mikið uppúr því að hafa sem minnst fyrir því 

að sjá sem flestar tegundir á sem skemmstum tíma (Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, 2011). 
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Þessi hópur er mjög líklegur til kaupa sig í sérhæfðar fuglaskoðunarhópferðir ef þær væru í 

boði. Mikilvægt er að gæði upplýsinga og þjónustu sé mjög góð fyrir þennan hóp (Eiríkur 

Vilhelm Sigurðarson, 2011). 

Miklu máli skiptir að miðlun upplýsinga til fuglaskoðara sé góð. Eiríkur Vilhelm Sigurðarson (2011) 

bendir á að fuglaskoðunarfólk fer ekki á staði þar sem það þekkir ekkert til. Fuglaskoðarar vita að 

fuglar eru ekki staðbundið náttúrufyrirbæri eins og Gullfoss og Geysir, heldur lifandi verur sem fylgja 

dægur- og árstíðarsveiflum sem nauðsynlegt er að þekkja vel til að geta komið á réttum tíma, á rétta 

staði til að geta séð fuglana. Fuglaskoðarar þurfa því að vera vel upplýstir og undirbúa ferðir sínar vel 

fyrirfram og því er mikilvægt að upplýsingar um fuglaskoðunarstaði, tegundir og sýnileika þeirra séu 

vel aðgengilegar. Fuglaskoðarar aflað sér því yfirleitt upplýsinga áður en lagt er af stað og fara því ekki 

ótroðnar slóðir í ferðalögum sínum. Sjái þeir ekki þær tegundir sem fullyrt er að þeir geti séð á 

viðkomandi stað er líklegt að þeir verði fyrir vonbrigðum. Því þarf einnig að gæta mjög að því að 

upplýsingagjöf sé afar nákvæm og alls ekki má gefa ranga mynd af því sem líklegt er að sjá á 

viðkomandi svæði.  

5 Fuglastígur Reykjanesskaga 
Valdir voru 21 áhugaverðir fuglaskoðunarstaðir eða -leiðir. Á kortinu hér fyrir ofan má sjá hvert stak 

merkt með rauðum punkt. Göngu- og akstursleiðir eru merktar með svörtu og aðrir hugsanlegir 

fuglastaðir eru merktir með gulum punkt. Staðsetning þar sem lagt er til að komið verði fyrir öflugum 

sjónauka fyrir fuglaskoðara er merktur með bláum punkt. Fyrir hvert stak var útbúið upplýsingablað 

með upplýsingum um staðsetningu, helstu einkenni svæðis og helstu fuglabúsvæði. Leitast var við að 

finna upplýsingar um fuglalíf hvers staks eftir árstímum auk þess sem upplýsingum um þjónustu á 

staðnum, aðgengi og annað markvert var safnað. Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila er 

einnig að finna í upplýsingablöðum fyrir hvert stak.  
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5.1 Heilsársstaðir 
Í þessum hóp eru 5 bestu fuglaskoðunarstaðir Reykjanesskaga, þar sem hægt er að líta eftir fuglum 

allt árið. 

Allt árið 

Reykjanesbær 

Garðskagi 

Sandgerði – fjörur 

Arfadalsvík 

Hlíðarvatn 

Af þessum 5 stökum sker Reykjanesbær sig nokkuð úr þar sem um er að ræða gönguleið meðfram 

strandlengju bæjarins, en ekki einn stað. Þessi 5 fuglaskoðunarstök eiga það sameiginlegt að vera 

einna bestu og þekktustu fuglaskoðunarstaðir Reykjanesskaga. Þeir laða að sér þúsundir fugla og 

mikinn fjölda fuglaskoðara allt árið um kring. Aðgengi að þeim er í flestum tilfellum mjög gott. Þessir 

staðir eru jafnframt líka sumar- ,vetrar- og farfuglastaðir.  

5.2 Sumarfuglastaðir 
Sumartími er að öllu jafnan varptími og sá tími sem tekur ungana að verða sjálfbjarga, frá maí fram í 

ágúst eða það tímabil sem flestir af svokölluðum íslenskum farfuglum eru á Íslandi. Í þessum hóp eru 

öll 21 fuglaskoðunarstökin, þar sem sumartíminn er jafnan besti tíminn til að skoða fugla, varðandi 

aðgengi og veðuraðstæður. 

Sumarfuglastaðir 

Vatnsleysuströnd 

Hrafnagjá 

Vogastapi 

Selskógur 

Reykjanesbær 

Stóri-Hólmur og norðanvert Hólmsberg 

Garður – síkin og höfnin 

Garðskagi 

Gengið milli Garðskagavita og Sandgerðistjarnar  

Sandgerði – fjörur 

Ekið á milli Sandgerðis og Hvalsness 

Hafnaberg 

Valahnúkar 

Arfadalsvík 

Grindavík - Járngerðarstaðir og Litlabót 

Hóp og Hópsnes 

Festarfjall og Hraunsvík 

Krýsuvíkurberg  

Vesturengjar 

Hlíðarvatn 

Eldey 
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Af þessum stökum eru flest þeirra staðsett við strandsvæði, þar af fimm fuglabjörg, Krýsuvíkurberg, 

Hafnaberg, Hólmsberg, Valahnúkar, Festarfjall og Vogastapi. Sex stakana; síkin í Garði, 

Sandgerðistjörn, ökuleiðin frá Sandgerði, Járngerðarstaðir, Vesturengjar og Hlíðarvatn, eru vatna- eða 

að einhverju leiti votlendissvæði. Selskógur er eina skóglendisstakið og Hrafnagjá eina svæðið þar 

sem einungis er að finna mosagróið hraun. Eldey er eyja um 15 km frá landi og því aðgengi að henni 

allt annað en að hinum stökunum. Þrjú stakana eru leiðir; Reykjanesbær, gönguleiðin milli Garðs og 

Sandgerðis og ökuleiðin frá Sandgerði að Hvalsnesi. 

5.3 Vetrarfuglastaðir 
Vetrartími er frá október fram í apríl. Á Reykjanesskaga er að finna nokkra einstaklega góða 

vetrarskoðunarstaðir. Fjörur Reykjanesskaga eru viðamiklar og margar hverjar afar lífríkar auk þess 

sem gjöful fiskimið er að finna skammt undan ströndinni og því nóg um æti að finna fyrir hinar ýmsu 

fuglategundir yfir veturinn. Á þessum stökum safnast oft fuglar í þúsundatali saman yfir veturinn.  

Vetrarfuglastaðir 

Vatnsleysuströnd 

Reykjanesbær 

Garðskagi 

Sandgerði – fjörur 

Ósar  

Arfadalsvík 

Festarfjall og Hraunsvík 

Hóp og Hópsnes 

Hlíðarvatn 

Mælt er með níu vetrarfuglastökum. Þessir stök eiga það sameiginlegt að á þeim er að finna voga og 

víkur þar sem andfuglar safnast mikið saman yfir vetrartímann. Aðgengi að þeim er mjög gott, að 

undanskildu Festarfjalli og Hraunsvík 

5.4 Farfuglastaðir 
Fartími er apríl, maí og frá lokum ágúst fram í byrjun nóvember, en getur verið nokkuð teygjanlegt 

þar sem það er misjafnt á milli tegunda hvenær þær fljúga á milli varp- og vetrarstöðva. 

Farfuglastaðir 

Selskógur í Þorbirni 

Reykjanesbær 

Garður – síkin og höfnin 

Garðskagi 

Sandgerði – fjörur 

Ekið á milli Sandgerðis og Hvalsness 

Arfadalsvík 

Grindavík - Járngerðarstaðir og Litlabót 

Hóp og Hópsnes 

Hlíðarvatn 
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Mælt er með tíu stökum sem sérstökum farfuglastöðum.Þetta eru afar fjölbreytt stök. Selskógur er 

skóglendi í fjallshlíð, Síkin í Garði og Járngerðarstaðir eru votlendissvæði nálægt sjó, Hóp er lítið 

leirusvæði í höfninni í Grindavík, en Hópsnes mosavaxið hraun umkringt hraunfjörum og Litlabót er 

lífrík hraun- og sandfjara. Á sumum stöðum má því búast við að sjá mikinn fjölda fuglategunda, 

mismunandi eftir hverju staki. 

5.5 Upplýsingablöð 
Gerð voru upplýsingablöð þar sem finna má upplýsingar um hvern hluta fuglastígsins annarsvegar og 

hvert fuglastak hinsvegar. Hægt er að fara stíginn í heild sinni, að frátalinni Eldey, á einum degi, en þá 

er einungis stoppað stutt við á hverjum stað. Þess vegna var stígnum skipt upp í 5 minni stíga sem 

þykja vænlegri til dagsferða. 

Öllum fimm stígunum er lýst m.t.t. staðsetningar, helstu einkenna svæðisins og búsvæða. Fuglalífi 

hvers hluta stígsins er lýst almennt auk þess sem talið er upp ýmislegt annað sem markvert þykir. Þá 

er að finna upplýsingar um þjónustu sem finna má á svæðinu. Hver hluti stígsins er kortlagður, þar 

sem fuglastök eru merkt með rauðum punkt eða svartri línu ef um leið er að ræða og aðrir 

hugsanlegir fuglaskoðunarstaðir, sem ekki eru hluti af stígnum, eru merktir með gulu. Umfjöllun er 

um þessa staði í lok skýrslunnar. Staðsetning þar sem lagt er til að komið verði fyrir öflugum sjónauka 

fyrir fuglaskoðara er merkt með bláum punkt. 

Fyrir hvert fuglastak er að finna nákvæmari upplýsingar um staðsetningu, einkenni og helstu búsvæði. 

Teknar eru saman upplýsingar um helstu fuglategundir hvers staks. Upplýsingum um fugla var safnað 

úr vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands fyrir árin 2002-2013, skýrslum um sjaldgæfa 

fugla á Íslandi fyrir árin 2000-2009 auk annarra nýlegra skýrslna sem gefnar hafa verið út m.a. fyrir 

vegagerðina. Einnig var leitað til fuglaskoðara á svæðinu og þeir beðnir um að merkja við þá fugla 

sem þeir höfðu séð á hverjum stað og á hvaða árstíma. Þá er að finna upplýsingar um ýmislegt annað 

markvert, þjónustu og aðgengi við hvert stak, auk tillagna fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila. 
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Fuglastígur 1: Vatnsleysuströnd og 
miðhluti Reykjanesskaga 

Sveitarfélag: Vogar og Reykjanesbær. 

Staðsetning: Fyrsti hluti fuglastígsins hefst við Vatnsleysuvík þaðan sem farið er vestur eftir 

Vatnsleysuströnd að Vogatjörn í Vogum. Þar á eftir er gengið frá bílastæðinu við Vogaafleggjarann að 

Hrafnagjá og endað á Vogastapa og Selskógi við Þorbjörn. 

Helstu einkenni svæðis: Svæðið einkennist af eldvirkni, mosavöxnum úfnum hraunum, gígum og 

sprungum. Landslagið er að mestu flatt, að undanskildu eldfjallinu Trölladyngju sem nær 275 m.y.s. 

og Vogastapa sem nær hæst 77 m.y.s.. Fjörur á svæðinu eru breiðar hraunfjörur með miklu útfiri, 

landslag í þeim fjölbreytt og lífríki afar auðugt. Allstóra leiru er að finna í Vogavík og talsvert af litlum 

leirupollum í fjörum Vatnsleysustrandar. Eins og nafnið Vatnsleysuströnd gefur til kynna er ekki að 

finna neinar ár eða læki ofanjarðar á svæðinu en víða sprettur ferskt vatn fram við ströndina og þar 

er einnig að finna nokkrar tjarnir og votlendisbletti. Helstu tjarnir svæðisins sem ekki eru strandvötn, 

eru Snorrastaðatjarnir og Seltjörn. Trjálund er að finna við Háabjalla og við Seltjörn (Ómar Ívarsson og 

Þráinn Hauksson, 2009, Kristbjörn Egilsson o.fl., 1986). 
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Fuglalíf (almennt): Fuglalíf er allmikið á svæðinu allt árið um kring. Strandlengjan frá Kálfatjörn að 

Vogastapa er sérstaklega áhugaverð fyrir fuglalíf að vetrarlagi þar sem þar safnast saman mikið af 

andfuglum s.s. æðarfugl, stokkendur og fleiri andategundir. Kríuvarp er einnig víða á svæðinu auk 

þess sem mikið er um farfugla og fargesti bæði vor og haust. Vogastapi er fuglabjarg en þar er m.a. 

fýlabyggð og við Hrafnagjá má sjá spörfugla, mófugla og ránfugla. Selskógur, Sólbrekkuskógur og 

Háibjalli draga að sér mikið af skógarfuglum og flækingum á fartímum. 

Helstu búsvæði fyrir fugla:  

Fuglabjörg: Vogastapi  

Fjörur: Strandlengjan frá Straumi að Fögruvík er á náttúruminjaskrá vegna mikils og fjölskrúðugs 

fjörulífs. Auðugt fuglalíf er við ströndina allan ársins hring, en mest um vor og haust þegar farfuglar 

og fargestir setjast að veisluborði í lífríkri fjörunni (Ómar Ívarsson og Þráinn Hauksson, 2009). 

Leirur: Vogavík. 

Tjarnir: Seltjörn og Snorrastaðatjarnir eru á náttúruminjaskrá því þær eru áningastaðir farfugla. 

Síkistjörn, Vogatjörn, Mýrarhústjörn, tjarnir við Hlöðunes, Ásláksstaðatjörn, Sjónarhólstjörn, 

Knarrarnestjörn, Landakotstjörn, Kálfatjarnartjörn og aðrar strandtjarnir á Vatnsleysuströnd eru 

einnig á náttúruminjaskrá vegna fjölbreytts fuglalífs og mikils lífríkis (Ómar Ívarsson og Þráinn 

Hauksson, 2009). Á tjörnunum eru stokkendur og skúfendur algengir varpfuglar. 

Hraun: Nánast allt landsvæðið er þakið mosavöxnu hrauni. 

Skógur: Trjálundir við Sólbrekkur, Seltjörn og Háabjalla. 

Annað markvert: Ernir urpu fyrrum í Arnarkletti í Vatnsleysuvík og Afstapahraun mun hafa heitið 

Arnstapahraun fram eftir 18. öld, þegar nafn þess breyttist. Ekki er nákvæmlega vitað hvar 

Arnstapinn var eða hvort hann stendur enn (Jóhann Óli Hilmarsson, 2001) 

Fjaran á Vatnsleysuströnd er einkar áhugaverð þar sem um er að ræða tiltölulega óraskaðar 

hraunfjörur sem eru mjög sjaldgæfar á heimsvísu. Á mörgum stöðum má finna sérstaklega fallegar 

hraunmyndanir í fjörunni. 

Þegar keyrt er eftir Vatnsleysustrandarveginum má sjá áberandi náttúrufyrirbrigði sem kallast 

fuglaþúfur og er sjaldséð utan Íslands. Talið er að þúfurnar hafi myndast af driti fugla sem algengt er 

að sjá ofaná fuglaþúfum en drit þeirra ber með sér næringu og oft á tíðum fræ.  

Mikið er af fornminjum við sjóinn. 

Þjónusta á svæðinu: Bæjarfélagið Vogar eru á svæðinu þar sem m.a. er að finna bensínstöð, 

gistiaðstöðu, litla verslun og sundlaug. Á nokkrum bæjum á Vatnsleysuströnd er í boði bændagisting 

auk þess sem þar er að finna golfvöll. Einnig er stutt til Reykjanesbæjar og höfuðborgarsvæðisins þar 

sem hægt er að nálgast heilsugæslu, apótek, stórmarkaði, verslanir o.fl. 
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Vatnsleysuströnd 

 

Sveitarfélag: Vogar. 

Staðsetning: Vatnsleysustrandarvegur, frá Vatnsleysuvík út að Vogatjörn.  

Helstu einkenni svæðis: Breiðar hraunfjörur, landslag í þeim fjölbreytt og lífríki afar auðugt. 

Mosavaxið hraun. Nokkrar litlar sjávartjarnir eru á vestanverðri Vatnsleysuströnd þ.m.t. Vogatjörn. 

Talsverð mannabyggð er eftir allri ströndinni og bæjarfélagið Vogar. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Fjörur, litlar sjávartjarnir og mosavaxið hraun.  

Algengar tegundir: Fuglar sem vænta má að sjá í hraunum á svæðinu í maímánuði eru: rjúpa, tjaldur, 

sandlóa, heiðlóa, sendlingur, hrossagaukur, spói, stelkur, þúfutittlingur, steindepill, snjótittlingur, 

grágæs, stokkönd, æður, rauðbrystingur, lóuþræll, tildra, kjói, hettumáfur, sílamáfur, svartbakur, kría 

og stari (Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). Arnþór Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson töldu 

árið maí 1990, 2882 vaðfugla frá Straumi að Vogastapa. Þar af voru 2009 rauðbrystingar, 509 tildrur, 

17 sendlingar og 347 voru annarra tegunda (Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). 

Vatnsleysuströnd – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Himbrimi Sandlóa Grágæs Hettumáfur Flórgoði Grágæs 

Fýll Sendlingur Skúfönd Stormmáfur Skrofa Margæs 

Toppskarfur Hvítmáfur Duggönd Sílamáfur Dílaskarfur Húsönd 

Álft Silfurmáfur Hávella Rita Straumönd Lóuþræll 

Rauðhöfðaönd Hvítmáfur Heiðlóa Kría 
 

Jaðrakan 

Urtönd Svartbakur Lóuþræll Langvía 
 

Óðinshani 

Stokkönd Skógarþröstur Hrossagaukur Álka 
  Æður Hrafn Spói Teista 
  Toppönd Stari Stelkur Þúfutittlingur 
  Rjúpa Snjótittlingur Óðinshani Maríuerla 
  Tjaldur Tildra Kjói Músarrindill 
  

  
Bjartmáfur Steindepill 
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Niðurstöður könnunar sem gerð var meðal fuglaskoðara á Reykjanesskaga, má sjá hér að ofan, sýnir 

að búast má við því að sjá á Vatnsleysuströnd 22 fuglategundir allt árið um kring, 24 tegundir eru 

sumargestir, 4 tegundir sem eingöngu sjást á veturna auk 6 fargesta sem sjá má vor og haust. Auk 

þessara 56 algengu fuglategunda, nefndu fuglaskoðararnir 9 sjaldgæfari tegundir sem einnig sjást á 

Vatnsleysuströnd; súlu, smyril, fálka, brandönd, jaðrakan, skúm, lunda, gráskrofu og helsingja. 

Sjaldgæfir fuglar á Vatnsleysuströnd – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumar Vetur Fartíma 

Súla Jaðrakan Gráskrofa Helsingi 

Smyrill Skúmur 
  Fálki Lundi 
  Brandönd 

    

Í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands árin 2002-2013 sáust 37 tegundir fugla frá 

Kúagerði að Kálfatjörn og 50 tegundir frá Kúagerði að Vogastapa, þar af 24 tegundir sem miklar líkur 

eru á að sjáist, 13 sem nokkrar líkur eru á að sjáist og 10 tegundir sem sjaldan sjást. Í 

vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands árin 2002-2013 sáust 48 tegundir fugla frá 

Kúagerði að Vogastapa, þar af 24 tegundir sem miklar líkur eru á að sjáist, 11 sem nokkrar líkur eru á 

að sjáist og 13 fáséðir fuglar. 

Vatnsleysuströnd - Vetrarfuglatalningar 

Lómur Stelkur Súla Gráhegri 

Himbrimi Tildra Grágæs Straumönd 

Dílaskarfur Stormmáfur Grafönd Haförn 

Toppskarfur Silfurmáfur Fálki Hrossagaukur 

Álft Svartbakur Smyrill Rauðbrystingur 

Stokkönd Hvítmáfur Hettumáfur Rita 

Urtönd Bjartmáfur Haftyrðill Langvía 

Rauðhöfðaönd Músarrindill Tildra Brandugla 

Hávella Snjótittlingur Álka Svartþröstur 

Æðarfugl Stari Teista Gráþröstur 

Toppönd Hrafn Skógarþröstur Ljósönd 

Tjaldur Sendlingur 
 

Rákönd 

   
Æðarkóngur 

    Miklar líkur á að fugl sjáist Nokkrar líkur á að fugl 
sjáist 

Litlar líkur á að fugl sjáist 

Byggt á Vetrartalningu Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013, athugunum Náttúrustofu Suðvesturland og 
óbirtum athugunum Jóhanns Óla Hilmarssonar fyrir Fræðasetrið í Sandgerði.  

 

15 tegundir flækingsfugla hafa verið skráðar á árunum 2000-2007. Nokkuð algengt er að sjá gráhegra 

og æðarkóng á Vatnsleysuströnd miðað við önnur svæði á Reykjanesskaga. 
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Vatnsleysuströnd - Flækingsfuglar 

 

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des  

Gráhegri       

      

      

Margæs 

            Æðarkóngur     

          Bleshæna 

   

  

        Fjöruspói 

         

  

  Trjámáfur     

          Þaraþerna 

   

      

      Bæjasvala 

   

  

        Hettusöngvari 

         

  

  Gransöngvari 

         

  

  Laufsöngvari 

         

  

  Glókollur 

         

  

  Flekkugrípur 

        

  

   Bókfinka 

         

  

  Fjallafinka 

         

  

  Kjarnbítur 

   

  

        

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 
Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 
2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 
Kolbeinsson o.fl., 2003 

Þjónusta á svæðinu: Upplýsingaskilti er að finna um lífríki Vogatjarnar í Vogum, þ.m.t. upplýsingar 

um fugla. 

Aðgengi: Þegar farið er út af Reykjanesbraut við Vatnsleysustrandarafleggjarann er hægt að beygja 

inn Stóru-Vatnsleysuvegsafleggjarann og keyra í átt að Vatnsleysuvík þar sem fuglastígurinn byrjar. 

Þegar komið er inn á Vogaafleggjarann tekur við fremur þröngur malbikaður vegur sem liggur nokkuð 

frá ströndinni. Frá veginum er oft hægt að koma auga á þá fugla sem eiga búsvæði í hrauninu. 

Meðfram allri Vatnsleysuströnd er mikil byggð og því liggja malarlagðir afleggjarar niður að sjó með 

nokkuð jöfnu millibili. Því er auðvelt að nálgast góða fuglaskoðunarstaði með bíl. Einnig er hægt að 

ganga eftir fjörunni milli Vatnsleysuvíkur og Vogavíkur. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Velja þarf áberandi stað til að setja upp skilti til að kynna þennan hluta fuglastígsins. 
Hugsanlegur staður væri t.d. við mislægu gatnamótin við Voga. 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu þar sem við á. 

 Setja upplýsingar um fuglaþúfur á skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu. 

 Hafa samráð við landeigendur á Vatnsleysuströnd og setja upp sérstök fuglamerki við 
bæjarskiltin sem bjóða fuglaáhugafólk velkomið að keyra inn viðkomandi afleggjara og líta 
eftir fuglum.  

 Tilvalið væri að bjóða upp á skipulagðar gönguferðir með fróðri fuglaáhugamanneskju á milli 
Vatnsleysuvíkur og Vogavíkur.  
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Hrafnagjá 

 

Sveitarfélag: Vogar 

Staðsetning: Austan við bílastæðið við mislægu gatnamótin við Vogaafleggjara. 

Helstu einkenni svæðis: Gróðursæl, 12 km löng misgengissprunga sem nær frá Stóru-Vatnsleysu 

suðvestur á móts við Vogastapa. Hrafnagjá er á náttúruminjaskrá vegna fjölbreytts gróðurfars. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Mosa- og kjarrvaxið hraun 

Algengar tegundir: Ýmsir mófuglar s.s. spói, lóa og hrossagaukur, spörfuglar líkt og steindepill og 

þúfutittlingur og hrafn og eina villta hænsnfuglategund íslands; rjúpa auk ránfugla fálka og smyrils.  

Engar fuglatalningar fundust fyrir svæðið. 

Helstu skoðunartímabil: Sumar. 

Markvert: Merkileg og gróðursæl hraunsprunga. Þar sem sprungan er dýpst á móts við Voga, er 

norðurveggurinn um 30 metra hár. Hrafnagjá dregur nafn sitt af hröfnum sem verpa þar. 

Hrafnslaupar eru algengir og sjá má gamla og nýja laupa á klettasyllum í berginu. Í hrauninu er að 

finna ber m.a. krækiber, hrútaber og villt jarðaber. 

Þjónusta á svæðinu: Gott bílastæði við Reykjanesbraut. Stutt frá Vogum. 

Aðgengi: Mjög fínt bílastæði er til staðar. Frekar auðveld og stutt gönguleið, þó þarf að gæta vel að 

sprungum og gjótum. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Sem fuglaskoðunarstaður er Hrafnagjá ekki sérlega markverð miðað við marga aðra staði á 
Reykjanesi. Þetta svæði væri þó hægt að tileinka hrafninum. Setja upp skilti með 
upplýsingum um hrafna, líffræðilegar upplýsingar sem og menningarlegar. Það væri jafnvel 
hægt að fá listamann til að útbúa styttu af hrafni og setja á stein við bílastæðið.  

 Tilvalið að setja fram jarðfræðiupplýsingar með fuglaupplýsingum á skilti. 

 Á skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu er tilvalið að setja vinsamleg tilmæli um að 
ganga vel um umhverfið og að forðast að raska fuglum og gróðri að óþörfu. 

 Það þyrfti að stika leið eða sína á korti við bílastæði hvar sprungan liggur.  

 Vara ferðafólk við gjótum og sprungum og hvetja til varfærni.  
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Vogastapi 
 

Sveitarfélag: Vogar og Reykjanesbær. 

Staðsetning: Stapi á milli Voga og Njarðvíkur. 

Helstu einkenni svæðis: Þverhnípt grágrýtishæð sem er hæst 77 m.y.s.. Landslag er flatt með 

aflíðandi halla inn til landsins. Mólendi og lúpínubreiður setja svip sinn á svæðið. Fallegt útsýni er af 

Vogastapa, m.a. yfir leiruna í Vogavík, austan við Vogastapa sem m.a. dregur til sín vaðfugla og 

andfugla á fartímum. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Sjávarbjörg, sjór, móar, lúpínubreiður, Vogaleira. 

Algengar tegundir: Á og við Vogastapa er að finna fýla og ýmsar máfategundir s.s. síla-, silfur- , hvít- 

og bjartmáf auk svartbaks og ritu. Ofan af stapanum er gott útsýni út á sjó þar sem sjá má mikið af 

sjófuglum s.s. æðarfugl, svartfugl og skarf. Inn á Vogastapa er nokkuð um spörfugla, s.s. skógarþröst, 

steindepil, hrafn og þúfutittling. 

Vogastapi – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur 

Silfurmáfur Sílamáfur 

Svartbakur Hvítmáfur 

Skógarþröstur Rita 

Hrafn Þúfutittlingur 

 
Steindepill 

Helstu skoðunartímabil: Sumar. 

Markvert: Útsýnisskífu er að finna við Grímshól, sem er hæsti hluti Vogastapa og í góðu skyggni er 

fjallasýn mikil. Hafsvæðið neðan Vogastapa kallast Gullkistan því þar eru mjög gjöful fiskimið sem 

bæði fuglar og menn sækja mikið í. Talsvert um herminjar, m.a. virki. 
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Aðgengi: Hægt er að keyra yfir Vogastapa eftir fáförnum malarveg sem ekki hentar mjög lágum 

bílum. Markverðustu fuglaskoðunarstaðirnir eru við bjargbrúnina og sjást ekki frá veginum. Nokkuð 

auðvelt er að finna staði til að leggja bílum í vegarkantinum. Frá veginum er hægt að ganga yfir 

móann að sjávarhömrunum. 

Skemmtilegt er að fara fótgangandi frá Innri Njarðvík meðfram sjónum austur eftir Vogastapa. 

Vinsælt er að ganga eftir gömlu þjóðleiðinni milli Voga og Njarðvíkur. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Mikilvægt er að mynda framtíðarstefnu fyrir svæðið. Á að styrkja svæðið sem útivistarsvæði 

og reyna að bæta umgengni við það eða hafa óbreytt ástand? Á að efla skógrækt á svæðinu 

eða reyna að halda í náttúrulegan gróður og þá stemma stigu við útbreiðslu lúpínu? 

 Umgengni um Vogastapa hefur verið mjög ábótavant undanfarna áratugi og almenn virðing 

gagnvart umhverfi, náttúru og dýralífi stapans virðist vera lítil. Vogastapi er vinsælt 

útivistarsvæði, enda náttúrufegurð mikil þrátt fyrir rask. Með samstilltu átaki ætti að vera 

hægt að breyta almennu viðhorfi fólks til svæðisins. Fræðsla er undirstaða þess að ná 

markmiðum umhverfisverndar og því mikilvægt að fræða almenning um náttúrufar 

Vogastapa og umhverfismál til þess að breyta þeim umgengisvenjum sem skapast hafa. Ef 

sett verða upp upplýsingaskilti um fugla, gróður eða jarðfræði Vogastapa er mjög mikilvægt 

að með fylgi ýtarlegar upplýsingar eða tilmæli um mikilvægi góðrar umgengni og tillitsemi við 

dýr og gróður. Sérstaklega þarf að reyna að stemma stigu við “skotæfingum” á svæðinu og 

vert að hafa í huga að fýllinn, sem verpir á svæðinu, er sérstök ábyrgðartegund Íslendinga 

sem við berum alþjóðlega ábyrgð á. 

 Setja upp upplýsingaskilti öðru hvorum megin við stapann með fugla-, náttúru- og 

umhverfisupplýsingum ásamt korti af gönguleiðum, útvöldum fuglaskoðunarstöðum á 

stapanum og öðrum stöðum sem hafa náttúru- eða menningarlegt gildi.  
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Selskógur í Þorbirni 

 

Sveitarfélag: Grindavík. 

Staðsetning: Skógarlundur í norðurhlíðum Þorbjarnar. 

Helstu einkenni svæðis: Skógarlundur í fjallshlíð umkringdur hrjóstrugu hrauni. Norðan Selskógar er 

Bláa lónið og og Orkuverið við Svartsengi. Þetta svæði sker sig nokkuð frá öðrum 

fuglaskoðunarsvæðum á Reykjanesi þar sem það er skóglendi langt inn í landi og því er hér að finna 

aðrar tegundir en búast má við að finna við ströndina. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Trjálundur. 

Algengar tegundir: Selskógur dregur að sér fjölda fargesta og sjaldgæfra fugla, sérstaklega á 

fartímum. 

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 8 tegundir fugla algengar í Selskógi, þar af 5 tegundir allt árið og 

3 einungis yfir sumarið. 

Selskógur – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur 

Músarrindill Hrossagaukur 

Skógarþröstur Þúfutittlingur 

Stari Maríuerla 

Auðnutittlingur 
 Snjótittlingur 
  

Helstu skoðunartímabil: Fartími, vor og haust og sumar. 

Markvert: Þjófagjá, töluvert um mannvistarleifar, Gjáin, fræðslumiðstöð Hitaveitu Suðurnesja og Bláa 

Lónið eru skammt frá. 

Þjónusta á svæðinu: Útigrill, borð og stólar fyrir almenning í trjálundi. 

Aðgengi: Greiðfær malarvegur og næg bílastæði. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: Setja upp skilti með upplýsingum um fugla og 

hvatningu til vegfarenda um að sýna varpfuglum tillitsemi.  
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Selskógur - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Hringdúfa 

            Silkitoppa 

         

    

 Glóbrystingur 

         

  

  Moldþröstur 

            Söngþröstur 

         

  

  Hauksöngvari 

            Gransöngvari 

            Laufsöngvari 

            Síkjasöngvari 

        

  

   Spésöngvari 

        

  

   Garðsöngvari 

        

    

  Hettusöngvari 

        

      

 Hnoðrasöngvari 

         

  

  Gransöngvari 

        

    

  Laufsöngvari 

        

    

  Glókollur 

   

    

  

        

 Peðgrípur 

            Grágrípur 

         

  

  Græningi 

            Fjallafinka 

         

  

  Barrfinka 

        

    

  Krossnefur 

         

  

  Grænskríkja 

         

  

  Gulskríkja 

        

  

   Skógarsnípa 

          

  

 

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
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Fuglastígur 2: Rosmhvalanes 

Sveitarfélag: Reykjanesbær, Garður og Sandgerði. 

Staðsetning: Rosmhvalanes eða Miðnes er nes sem gengur norður úr Reykjanesi milli Njarðvíkur í 

austri og Ósabotna í vestri.  

Helstu einkenni svæðis: Svæðið er flatlent og einkennist að mestu af mó- og graslendi fyrir utan 

svæðið austan og suðaustan Keflavíkurflugvallar sem er lítið gróið. Fjölbreyttar og einstaklega lífríkar 

fjörur eru á Rosmhvalanesi. Þær eru að mestu gróskumiklar klappar- og grjótfjörur með fallegum 

sandfjörum inn á milli og miklu útfiri. 

Helstu tjarnir svæðisins eru á Njarðvíkurfitjum, Sandgerðistjörn, síkin þrjú í Garði; Gerðasíki, 

Miðhúsasíki og Útskálasíki, Bergvötn ofan Hólmsbergs, Melabergsvötn auk fjölda strandtjarna við 

vesturströnd Rosmhvalanes. 
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Fuglalíf: Rosmhvalanes í heild sinni er ákaflega mikilvægt fuglasvæði. Vestanvert nesið er IBA svæði. 

Mikið er um farfugla og fargesti, sem stoppa í þúsundatali í fjörum, fitjum og tjörnum bæði vor og 

haust. Hér stoppa fuglarnir við til þess að byggja upp fituforða sinn fyrir komandi ferðalag og því eru 

fjörurnar á svæðinu lífsnauðsynlegar þeim fuglategundum sem hér koma.  

Mikil umferð sjófugla er við vestan- og norðanvert Rosmhvalanes. Þá er sérstaklega um að ræða 

geldfugla og varpfugla sem fljúga meðfram ströndinni allt frá Krýsurvíkurbjargi inn á Faxaflóa í 

ætisleit. Algengar tegundir eru ýmsar máfategundir, fýlar, súlur, skarfar, skrofur og svartfuglar auk 

fjölda annarra tegunda. Einnig ber nokkuð á ránfuglum eins og t.d. smyrlum og fálkum. 

Fjörur, tjarnir og sjávarfitjar á Rosmhvalanesi, frá Rafnkellsstaðabergi að Stafnesi eru á 

náttúruminjaskrá þ.m.t. Sandgerðistjörn, Gerðasíki, Miðhúsasíki og Útskálasíki, vegna fjölbreytts 

strandgróðurs, ýmsa fjörugerða, lífauðugra sjávartjarna og mikils fuglalífs. 

Helstu búsvæði fyrir fugla:  

Fuglabjörg: Hólmsberg og “Bergið” í Reykjanesbæ. 

Fjörur: Fjörur á Rosmhvalanesi, frá Rafnkellsstaðabergi að Stafnesi eru á náttúruminjaskrá vegna 

fjölbreytts strandgróðurs, margvíslegra fjörugerða og mikils fuglalífs. Við nesið austanvert er 

Hólmsberg að finna en við nesið norðan- og vestanvert eru skerjafjörur ráðandi með sandflákum á 

milli. Í sumum víkum er mikið af uppreknum þara. 

Leirur: Stærstu leirur Reykjanesskagans er að finna í Njarðvík, Sandgerði og Ósum auk þess sem minni 

leirupolla er að finna víða í fjörum svæðisins. Þessar leirur eru afar mikilvæg fuglasvæði sem margar 

fuglategundir nýta í fæðuleit , s.s. fargestir eins og tildrur, sanderlur, sendlingar, lóuþrælar og 

rauðbrystingar ásamt varpfuglum eins og tjöldum, heiðlóum og spóum. Á leirunni í Sandgerði má 

stundum sjá fjöruspóa og lappajaðrakan. 

Tjarnir: Helstu tjarnir svæðisins eru á náttúruminjaskrá þar sem um er að ræða lífauðugar 

sjávartjarnir með miklu fuglalífi. Þær eru á Njarðvíkurfitjum, Sandgerðistjörn, síkin þrjú í Garði; 

Gerðasíki, Miðhúsasíki og Útskálasíki, Bergvötn ofan Hólmsbergs, Melabergsvötn auk fjölda 

strandtjarna við vesturströnd Rosmhvalanes. 

Gras- og mólendi: Gróðri á Rosmhvalanesi hefur mikið fleygt fram síðustu áratugi, eftir að lausaganga 

búfjár var takmörkuð. Þar sem land er óraskað er að finna móa- og graslendi.  

Markvert: Fuglaáhugafólk ætti ekki að láta Þekkingarsetur Suðurnesja fram hjá sér fara. Í húsinu er 

glæsileg náttúrugripasýning með fjölda uppstoppaðra fugla. Út um glugga á efri hæð hússins er hægt 

að fylgjast með fuglalífinu fyrir utan með öflugum sjónauka. Á svölum bak við húsið er einnig að finna 

fuglaspjöld. Í húsinu starfa m.a. fuglafræðingar á vegum Þekkingarsetursins og Náttúrustofu 

Suðvesturlands og á svæðinu hafa viðamiklar fuglarannsóknir verið stundaðar undanfarin ár, þar á 

meðal rannsóknir á fuglaflensu í samstarfi við Bandarísku jarðvísindastofnunina. 

Njarðvíkurfitjar eru með stærri fitjasvæðum á landinu sem gerir svæðið einstakt á landsvísu. 

Þjónusta á svæðinu: Þéttbýlisstaðirnir Reykjanesbær, Garður, Sandgerði og Hafnir eru á svæðinu þar 

sem fá má alla þá helstu þjónustu sem þörf er á. Tveir golfvellir eru á svæðinu og nokkuð um 

bændagistingu. Mörg hótel og gistihús eru að finna í nágrenni flugvallarins.  
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Reykjanesbær 

 

Sveitarfélag: Reykjanesbær. 

Staðsetning: Standlengjan við Reykjanesbæ, frá Berginu austur undir Staparætur. 

Helstu einkenni svæðis: Þangfjörur, leira, fitjar, sjór. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Bergið, Keflavíkurhöfn, Njarðvíkurhöfn, Njarðvíkurfitjar, Leiran í Njarðvík, 

fjörur við Innri-Njarðvík. 

Algengar tegundir: Reykjanesbær og þá sérstaklega Njarðvíkurfitjar eru heitur reitur fyrir sjaldgæfa 

fugla og fargesti. Algengir fuglar við Njarðvíkurfitjar á sumrin eru m.a.: Óðinshani, sandlóa, lóuþræll, 

stelkur, skúfönd, álft, grágæs, stokkönd og hinar ýmsu máfategundir. Kríuvarp er m.a. að finna við 

Víkingaheima í Innri-Njarðvík. 
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Reykjanesbær – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Fýll Sendlingur Skúfönd Óðinshani Hávella Heiðagæs 

Súla Hvítmáfur Duggönd Kjói Bjartmáfur Tildra 

Dílaskarfur Stormmáfur Sandlóa Hettumáfur Tildra Rauðbrystingur 

Toppskarfur Silfurmáfur Heiðlóa Sílamáfur 
 

Sanderla 

Álft Hvítmáfur Lóuþræll Rita 
  Grágæs Svartbakur Hrossagaukur Kría 
  Rauðhöfðaönd Músarrindill Jaðrakan Þúfutittlingur 
  Urtönd Skógarþröstur Spói Maríuerla 
  Stokkönd Svartþröstur Stelkur Steindepill 
  Æður Glókollur 

    Toppönd Hrafn 
    Smyrill Stari 
    Rjúpa Auðnutittlingur 
    Tjaldur Snjótittlingur 
     

Niðurstöður könnunar sem gerð var meðal fuglaskoðara á Reykjanesskaga, má sjá hér að ofan, sýna 

að búast má við því að sjá 53 fuglategundir í Reykjanesbæ, þar af 28 fuglategundir allt árið um kring, 

en 18 tegundir eru sumargestir, 3 tegundir sjást eingöngu á veturna auk 4 fargesta sem sjá má vor og 

haust. Auk þessara 53 algengu fuglategunda, nefndu fuglaskoðararnir 6 sjaldgæfari tegundir sem 

einnig sjást nokkuð reglulega í Reykjanesbæ, sem má sjá í töflunni hér að neðan. 

Sjaldgæfir fuglar í Reykjanesbæ – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið 

Margæs Gulönd Fálki Ljóshöfðaönd Æðarkóngur Kolönd 
 

Í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar hafa sést 42 fuglategundir hér. 20 tegundir sem miklar 

líkur eru á að sjá, 8 sem nokkrar líkur eru á að sjá og 14 sem minni líkur eru á að sjá. 

Reykjanesbær – Vetrarfuglatalning 

Dílaskarfur Stelkur Lómur Fýll Álka 

Toppskarfur Tildra Himbrimi Urtönd Teista 

Álft Sendlingur Súla Skúfönd Svartþröstur 

Grágæs Silfurmáfur Tjaldur Fálki Rákönd 

Stokkönd Svartbakur Stormmáfur Fjöruspói Ljóshöfðaönd 

Rauðhöfðaönd Hvítmáfur Músarrindill Hrossagaukur Heiðlóa 

Hávella Bjartmáfur Skógarþröstur Rita Þúfutittlingur 

Straumönd Hettumáfur Hrafn 
 

  

Æðarfugl Snjótittlingur 
  

  

Toppönd Stari 
  

  

    
  

Miklar líkur á að fugl sjáist Nokkrar líkur á að fugl sjáist Litlar líkur á að fugl sjáist 
Byggt á: Vetrartalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013 
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Reykjanesbær – Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Gráhegri 

           

  

Bjarthegri 

        

  

  Kanadagæs 

     

    

    Brandönd 

   

  

       Ljóshöfðaönd           

   

        

Taumönd 

     

  

      Hringönd 

         

  

  Brandönd 

   

  

       Bláönd 

        

    

  Skeiðönd 

 

    

 

  

       Rákönd 

    

  

       Brúnönd 

          

  

 Æðarkóngur       

         Turnfálki 

        

  

   Vaðlatíta 

        

    

  Rákatíta 

    

  

       Kolþerna 

        

  

   Lappajaðrakan   

           Fjöruspói 

         

  

  Flóastelkur 

       

  

   Dvergmáfur 

   

  

   

  

   Þernumáfur 

       

  

   Landsvala 

   

  

       Gulllóa 

            Grálóa 

            Vepja 

            Fjallkjói 

            Silkitoppa 

            Hettusöngvari 

            Rúkragi 

        

  

   

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 
Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 
2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 
Kolbeinsson o.fl., 2003) 

 

30 tegundir flækingsfugla hafa sést í Reykjanesbæ eins og sjá má af töflunni hér að ofan. Þeirra 

algengastir eru æðarkóngur og ljóshöfðaönd.  

Helstu skoðunartímabil: Njarðvíkurfitjar: allt árið. Sérstaklega mikið fuglalíf á fartíma, bæði vor og 

haust. Einnig vinsæll vetrardvalastaður ýmissa máfa, vaðfugla og anda, álfa og gæsa. Njarðvíkur- og 

Keflavíkurhöfn: allt árið. Bergið: vor og sumar. 
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Markvert: Reykjanesbær eins og hann leggur sig er einn besti vetrarfuglaskoðunarstaðurinn á 

Suðvesturlandi. Í Reykjanesbæ er mikið hægt að skoða á litlu svæði og hægt að komast á bíl að 

mörgum stöðum. Fjölbreyttur staður þar sem hægt er að skoða fjölbreytilegt fuglalíf svo sem 

sjófugla, vaðfugla, andfugla og spörfugla. Hér má búast við að sjá á veturna bæði fleiri fugla og fleiri 

fuglategundir en á ýmsum þekktum fuglaskoðunarstöðum eins og t.d. Álftanesi (Vetrartalningum 

Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013). Skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu eru að finna 

við Ósnef, neðan Þórustígs og við tjarnirnar í Innri-Njarðvík. Oft er hægt að sjá hvali í sjónum út 

undan Berginu og Innri-Njarðvík.  

Aðgengi: Gott aðgengi fyrir keyrandi, hjólandi og gangandi fuglaskoðunarfólk er eitt af því sem gerir 

Reykjanesbæ að frábærum fuglaskoðunarstað. Auðvelt er að keyra meðfram stærstum hluta 

strandlengju Reykjanesbæjar. Búið er að steypa hjóla/göngustíg meðfram allri strandlengjunni frá 

vestanverðum Stapanum að Berginu. Á Berginu er að finna göngustíg. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Kortleggja og setja upp fugla-og náttúruskilti. 

 Staðir á strandlengjunni sem sérstaklega eiga erindi í fuglastíg Reykjanesbæjar eru: 
o Lambstígur á Berginu. Hér er nú þegar að finna stíga og skilti með upplýsingum um 

fugla á svæðinu með korti af Lambstíg. Þegar skilti verður endurnýjað er hægt að 
setja ýtarlegri upplýsingar og lagfæra villur á skilti. 

o Stekkjarhamar. Héðan er gott útsýni yfir Keflavíkurhöfn og Stakksfjörð. Tilvalið að 
setja hér skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu. Sérlega góður 
vetrarfuglaskoðunarstaður. 

o Njarðvíkurhöfn er nú þegar vinsæll fuglaskoðunarstaður. 
o Njarðvíkurfitjar er einn vinsælasti fuglaskoðunarstaður svæðisins. Hérna væri kjörið 

að setja upp ýtarlegt skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu þar sem sérstaða 
svæðisins fyrir fargesti og aðra fugla væru gerð góð skil. 

o Njarðvíkurleira. Stærsta leira Reykjanesskaga og vinsæll viðkomustaður fargesta og 
ýmissa sjaldgæfra fugla. Auðvelt er að bæta aðgengi að leirunni frá 
steypustöðvarplaninu. 

o Víkingaheimar. Aftan við Víkingaheima (blár punktur á korti) væri kjörið að setja upp 
öflugan sjónauka fyrir fuglaskoðara. Gott útsýni yfir leiruna, Narfakotsseylu og út á 
Stakksfjörð. Hér mætti setja upp skilti fyrir fuglaskoðara við bílastæðið við 
Víkingaheima.  

 Finna hentugan stað fyrir öflugan sjónauka við ströndina. T.d. bak við Víkingaheima eða á 
svölunum hjá Kaffi Duus. 
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Stóri-Hólmur og norðurhluti 
Hólmsbergs 

 

Sveitarfélag: Garður. 

Staðsetning: Svæði neðan og sunnan golfvallar. Gengið niður að sjó frá golfskálanum og þaðan austur 

með ströndinni út að nyrstu odda Hólmsbergs. Þetta er um 2 km leið. 

Einnig er hægt er að keyra að austasta hluta golfvallarins um malarveg sem staðsettur er nokkur 

hundruð metra frá afleggjaranum að golfsvæðinu. Gengið er meðfram golfvellinum og austur eftir 

norðurhluta Hólmsbergs. Þetta er um 800 m leið. 

Helstu einkenni svæðis: Golfvöllur er við fuglaskoðunarsvæðið. Mikið og fallegt útsýni yfir Faxaflóa. 

Norðurhluti Hólmsbergs er mjög fallegt, gróið svæði sem fáir fara um og því er hægt að finna þar 

mikla kyrrð og ró. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Mólendi, bjarg. 

Algengar tegundir: Í Hólmsbergi er að finna fýla, ritur og stöku svartfugla. Á sjónum við bjargið má 

búast við að sjá ýmsa andfugla m.a. æður og toppendur, aðrar tegundir líkt og toppskarfa eru einnig 

algengir. Á vorin og haustin má sjá ýmsar tegundir líkt og tildrur, sendlingar, rauðbrystinga og fleiri í 

fjörunum og nágrenni. Tjaldar, hrossagaukar, lóur og spóar og fleiri mófugla má sjá ofan bjargsins.  

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 21 tegundir fugla algengar í og við Stórahólm og norðurhluta 

Hólmsbergs, þar af 4 tegundir allt árið, 10 tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann, 4 tegundir 

vetrargesta og 3 tegundir farfugla. 

Stórihólmur og norðurhluti Hólmsbergs – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Fýll Tjaldur Stelkur Smyrill Tildra 

Æður Sandlóa Sílamáfur Fálki Sendlingur 

Silfurmáfur Heiðlóa Rita Bjartmáfur Rauðbrystingur 

Svartbakur Spói Kría Hvítmáfur 
 

 
Hrossagaukur Lundi 
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Garður-Keflavík – Vetrarfuglatalning 

Dílaskarfur Tildra Rita Fýll 

Toppskarfur Sendlingur Skógarþröstur Grágæs 

Álft Stormmáfur Lómur Urtönd 

Stokkönd Silfurmáfur Himbrimi Gulönd 

Rauðhöfðaönd Svartbakur Súla Fálki 

Hávella Hvítmáfur 

 

Fjöruspói 

Straumönd Bjartmáfur 

 

Hrossagaukur 

Æðarfugl Hettumáfur 

 

Haftyrðill 

Toppönd Snjótittlingur 

 

Álka 

Tjaldur Stari 

 

Teista 

Stelkur 

  

Músarrindill 

 

  

 

Hrafn 

 

  

 

Heiðlóa 

 

  

 

Lappajaðrakan 

 

  

  Miklar líkur á að fugl sjáist  Nokkrar líkur á að fugl sjáist Litlar líkur á að fugl sjáist 

Byggt á: Vetrartalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013 

Í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar þar sem fuglar eru taldir á leiðinni milli Reykjanesbæjar 

og Garðs hafa sést 40 fuglategundir. 21 tegund sem miklar líkur eru á að sjá, 5 sem nokkrar líkur eru á 

að sjá og 14 sem litlar líkur eru á að sjá. Hafa ber í huga að þessar talningar ná yfir nokkuð stærra 

svæði en Stórahólm og Hólmsnes. 

Tvær tegundir flækingsfugla hafa sést við golfvöllinn og Melaberg. Það eru: þorraþröstur sem sést 

hefur einu sinni á Íslandi og turnfálki (Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson 

o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann Kolbeinsson o.fl., 2003).  

Helstu skoðunartímabil: Frá vori fram á haust. Skemmtilegast er að skoða björgin frá maí þegar 

fuglinn fer að undirbúa varp og fram í ágúst þegar hægt er að fylgjast með fullorðnum ritum og fýl 

bera æti í ungana sína. 

Markvert: Falleg bergmyndun sem nefnist Álfaborg. Einn besti golfvöllur landsins á landi Stóra Hólms. 

Fallegt útsýni. 

Þjónusta á svæðinu: Golfvöllur, Reykjanesbær skammt undan. 

Aðgengi: Bílastæði er að finna við golfskálann og auðveld ganga meðfram fjörunni og berginu. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Gefa upplýsingar um svæðið í bækling um fuglastíginn. 

 Setja fuglaskoðunarmerki á skilti við Garðskagaveg. 

 Hægt væri að bjóða golfspilurum upp á stutta fuglaskoðunargöngu um Hólmsberg. 

 Mælt er FRÁ því að raska svæðinu með framkvæmdum. 

 Þetta er svæði fyrir fuglaskoðara sem vilja upplifa einstæða kyrrð í náttúrulegu umhverfi.  
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Garður – Síkin og höfnin 

 

Sveitarfélag: Garður. 

Staðsetning: Útskálasíki, Miðhúsasíki og Gerðasíki og höfnin í Garði. 

Helstu einkenni svæðis: Tjarnirnar eru einkar auðugar af lífi og laða að sér mikið fuglalíf. Þetta er 

talinn af mörgum vera einn besti flækingsfuglastaður á landinu. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Tjarnir, deiglendi, graslendi, fjörur og hafnarsvæðið. 

Algengar tegundir: Við höfnina er algengt að sjá ýmsar máfategundir þ.á.m. svartbak, hvítmáf, 

bjartmáf, sílamáf, stormmáf, og hettumáf. Á og við síkin safnast oft vaðfuglar, máfar og andfuglar. 

Yfir sumartímann er algengt að sjá við síkin: Tjald, lóu, stelk, stara, stokkönd, skúfönd, kríu, lóuþræl 

og maríuerlu. Síkin eru einnig mjög algengir viðkomustaðir ýmissa sjaldgæfra flækingsfugla. Í fjörunni 

neðan síkjanna má sjá hina ýmsu máfa, svartfugla, andategundir og skarfa.  

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 45 tegundir fugla algengar á og við síkin í Garðinum og höfninni, 

þar af 23 tegundir allt árið, 17 tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann, 3 tegundir vetrargesta 

og 2 tegundir farfugla. 

Garður – Síki og höfnin – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Himbrimi Toppönd Skrofa Hettumáfur Hávella Helsingi 

Fýll Tjaldur Duggönd Sílamáfur Bjartmáfur Margæs 

Súla Sendlingur Sandlóa Rita Tildra 
 Dílaskarfur Stelkur Heiðlóa Kría 

  Toppskarfur Hvítmáfur Lóuþræll Þúfutittlingur 
  Álft Silfurmáfur Hrossagaukur Maríuerla 
  Grágæs Hvítmáfur Jaðrakan Músarrindill 
  Rauðhöfðaönd Svartbakur Spói Steindepill 
  Urtönd Skógarþröstur Óðinshani 

   Stokkönd Stari 
    Skúfönd Snjótittlingur 
    Æður 

     
 



Síki – Flækingsfuglar 

 
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Gráskrofa 
       

  
    Gráhegri 

            Snjógæs 
        

      
 Kanadagæs 

        
    

  Brandönd 
   

    
       Ljóshöfðaönd 

    
  

   
      

 Brúnönd                         

Taumönd 
    

  
       Hringönd 

          
  

 Hvinönd 
    

  
       Skeiðönd 

  
  

 
  

       Rákönd 
   

    
       Förufálki 

         
  

  Bleshæna 
    

    
      Brúnheiðir 

        
  

   Gulllóa 
      

        
  Grálóa 

    
  

       Vepja 
  

  
 

      
     Vaðlatíta 

         
  

  Rákatíta 
        

    
  Grastíta 

            Rúkragi 
    

  
  

      
  Kanaduðra 

        
    

  Fjöruspói 
         

  
  Trjástelkur 

     
  

      Dílastelkur 
        

  
   Ískjói 

    
  

    
  

  Fjallkjói 
        

  
   Dvergmáfur 

 
    

     
  

   Þernumáfur 
     

  
  

  
   Trjámáfur 

 
        

  
  

    Tígulþerna 
       

  
    Tyrkjadúfa 

      
      

   Turtildúfa 
        

  
   Múrsvölungur 

      
  

   Landsvala 
   

  
 

  
      Krossnefur 

      
  

     Heiðatit
tlingur 

        
  

  Gransöngvari 
         

  
  Sportittlingur 

       
      

               
Alltíður flækingur 

 
Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2011, 
Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann 
Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann Kolbeinsson o.fl., 2003) 



Sjaldgæfir fuglar í og við síkin og höfnina í Garði – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumar Vetur 

Lómur Smyrill Vatnalóa Heiðagæs Duggönd 

Gráhegri Fálki Skræklóa 
  Blesgæs Þórshani Rákönd 
  Gargönd Landsvala Rúgkragi 
  Grafönd Bæjarsvala Bláönd 
  Húsönd Ljóshöfðaönd Flatnefur 
  Gulönd Bjarthegri Rákatíta 
  

 

Auk þessara 44 algengu fuglategunda, nefndu fuglaskoðararnir 23 sjaldgæfari tegundir sem einnig 

sjást nokkuð reglulega á og við síkin og höfnina í Garðinum. 21 tegund sem getur skotið upp kollinum 

allt árið um kring, 1 tegund sumargests og 1 tegund vetrargests. 

Við síkin í Garðinum hafa sést 40 tegundir flækingsfugla sem sjá má í töflunni á blaðsíðunni hér að 

framan. Þar af eru brúnönd, rákatíka og sportittlingur þær tegundir sem algengust er að sjá. 

Helstu skoðunartímabil: Frá vori og fram á haust. Hægt er að skoða fugla allt árið en síkin leggur þó 

oft yfir háveturinn sem gerir fuglaskoðun erfiðari. Síkin eru sérstaklega skemmtileg á vorin og haustin, 

þá er stoppar mikið af fugli á svæðinu og meiri líkur eru á að sjá flækingsfugla sem hafa villst hingað 

frá Evrópu og Ameríku.  

Markvert: Síkin eru á náttúruminjaskrá. Mikið um mannvistarleifar frá fyrri tímum.  

Aðgengi: Malbikaður vegur liggur niður að höfninni, auðvelt er að finna svæði til að leggja bílum á 

meðan litið er eftir fuglum. Malarvegur liggur frá höfninni eftir fjörukambinum meðfram síkjunum og 

að Útskálakirkju. Einnig er hægt að keyra niður Miðhúsveg að Miðhússíki og Útskálasíki. Þá er einnig 

kjörið að leggja bílnum við íþróttahúsið eða skólann og ganga milli síkjanna. Best er að hafa með sér 

góðan sjónauka til fuglaskoðunar á svæðinu þar sem síkin eru aðeins frá veginum og því gott að þurfa 

ekki að fara of nálægt til að varast það að styggja fuglana.  

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: Síkin í Garðinum eru nú þegar einn vinsælasti 

fuglaskoðunarstaður svæðisins. Mikilvægt er að bæta aðstöðu fyrir fuglaskoðun á svæðinu. 

 Velja hentugan stað fyrir stæði og upplýsingaskilti við síkin. t.d. við Útskálakirkju eða við 
Miðhús. 

 Laga slóðann sem liggur í kringum síkin. 

 Við síkin væri tilvalið að setja upp útsýnishús fyrir fuglaskoðara. 

 Í stað fuglaskoðunarhúss væri einnig möguleiki að útbúa fuglaskoðunarbílastæði við Miðhús 
þar sem hægt væri að fylgjast með fuglum úr bílum. Fuglarnir styggjast síður ef fuglaskoðarar 
halda sig inn í bíl, þar sem þeir virðast ekki líta á bíla sem sérstaka ógn. Passa þyrfti vel að 
útsýni væri gott yfir tjarnirnar úr bílhæð. Hér væri þá líka hægt að setja upp upplýsingaskilti. 
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Garðskagi 

 

Sveitarfélag: Garður. 

Staðsetning. Nyrst á Rosmhvalanesi. 

Helstu einkenni svæðis: Lítið nes umkringt sjó í suðvestur, vestur, norður og norðaustur. Hvítar 

skeljasandsfjörur. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Sandfjörur, grjótfjörur og opið haf. 

Algengar tegundir: Mikil umferð sjófugla er við Garðskaga. Þá er sérstaklega um að ræða fugla sem 

fljúga meðfram ströndinni allt frá Krýsurvíkurbjargi inn á Faxaflóa í ætisleit. Algengar tegundir eru 

fýlar, súlur, skarfar, ritur, skrofur og svartfuglar.  

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 53 tegundir fugla algengar við Garðskagavita, þar af 20 tegundir 

allt árið, 24 tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann, 4 tegundir vetrargesta og 5 tegundir 

farfugla. 

Garðskagaviti – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Fýll Tjaldur Rauðhöfðaönd Hettumáfur Straumönd Helsingi 

Súla Sendlingur Gargönd Sílamáfur Smyrill Margæs 

Dílaskarfur Hvítmáfur Urtönd Rita Bjartmáfur Tildra 

Toppskarfur Silfurmáfur Skúfönd Kría Stormmáfur Rauðbrystingur 

Álft Hvítmáfur Duggönd Langvía 
 

Sanderla 

Grágæs Svartbakur Sandlóa Álka 
  Stokkönd Músarrindill Heiðlóa Teista 
  Æður Hrafn Lóuþræll Lundi 
  Hávella Stari Hrossagaukur Þúfutittlingur 
  Toppönd Snjótittlingur Spói Maríuerla 
  

  
Stelkur Steindepill 

  

  
Skúmur Skógarþröstur 
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Sjaldgæfir fuglar við Garðskagavita – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumar Fartíma 

Lómur Brandugla Skrofa Jaðrakan 

Himbrimi Bæjarsvala Kjói Óðinshani 

Grafönd Gráþröstur 
   

Auk þeirra, nefna fuglaskoðarar 10 aðrar fuglategundir sem sjaldnar sjást við Garðskagavita og má sjá 

í töflunni hér að ofan. 6 tegundir sem skotið geta upp kollinum allt árið, 2 tegundir sumargesta og 2 

tegundir fargesta. 

Eins og sjá má á töflu yfir flækingsfugla sem finna má hér fyrir neðan, hafa sést 20 tegundir sjaldgæfra 

flækingsfugla við Garðskaga og á Garðsjó. Þeirra algengastir eru brúnönd og landsvala. 

 

Garðskagi og Garðsjór - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Ok Nóv Des 

Gráskrofa 

       

    

   Brúnönd                         

Æðarkóngur 

 

  

    

  

    Þernumáfur 

      

  

    Trjámáfur 

     

  

     Ískjói 

    

  

    

  

  Fjallkjói 

       

  

    Vaðlatíta 

        

    

  Fitjatíta 

         

  

  Hólmatíta 

        

  

  Rúkragi 

     

  

      Gaukur 

    

  

       Múrsvölungur 

   

  

       Landsvala 

   

  

       Heiðatittlingur 

      

  

  Garðsöngvari 

        

  

  Hettusöngvari 

        

  

  Söngþröstur 

        

  

  Fjallafinka 

        

  

  Sportittlingur 

   

  

   

  

   

            Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
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Helstu skoðunartímabil: Allt árið. 

Markvert: Tveir vitar eru á svæðinu auk veitinga- og kaffihúsinns 2 Vitar, byggðasafn, tjaldsvæði, 

mikil saga, hvalir og selir algeng sjón. Skemmtileg fjara. 

Þjónusta á svæðinu: Fuglaskoðunarsvæði fyrir fuglaskoðunarfólk sem vill mikinn lúxus. Skilti með 

upplýsingum um fugla á svæðinu og önnur upplýsingaskilti um náttúru og sögu svæðisins. Næg 

bílastæði, veitinga-og kaffihús þar sem er að finna öflugan sjónauka sem hægt er að skoða fugla með, 

byggðasafn, tjaldsvæði og salernisaðstaða. 

Hægt er að fara í sjósund í Garðhúsavík. 

Aðgengi: Hér er aðgengi að fuglum gott auk þess sem þeir eru vanir mannaumferð og því fremur 

gæfir. Malbikaður vegur, næg bílastæði, afar gott aðgengi að fjöru. Frábær fuglaskoðunarstaður fyrir 

alla fjölskylduna. Hjólastólaaðgengi að gamla vitanum þaðan sem auðvelt er að koma auga á hinar 

ýmsu fuglategundir. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Setja upp öflugan sjónauka við gamla vitann fyrir sjófugla- og hvalaáhugafólk.  
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Gengið milli Garðskagavita og 
Sandgerðistjarnar 

 

Sveitarfélög: Garður og Sandgerði. 

Staðsetning: Gönguleiðin hefst við bílastæðið við Garðskagavita og endar við bílastæði 

Þekkingarseturs Suðurnesja í Sandgerði. Gengið er við strandlengjuna og er leiðin um 5 km að lengd. 

Gengið er í sandi, lausu grjóti og grasi og er gangan frekar auðveld. 

Helstu einkenni svæðis: Fjölbreyttar og lífríkar skerjafjörur með sandflákum á milli. Í sumum víkum er 

mikið af uppreknum þara. Sandgerðistjarnir eru mjög lífauðugar og við tjarnirnar er að finna einkar 

fjölskrúðugt fuglalíf. Tjarnirnar eru á náttúruminjaskrá. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Set- og þangfjörur, grunnsævi. Graslendi ofan fjöru, tjarnir og deiglendi. 

Algengar tegundir: Svæðið á milli Garðs og Sandgerðis er mjög vinsælt meðal fuglaskoðara allt árið. 

Algengt að koma auga á sjaldgæfa fugla og fargesti. Í fjörunum má sjá margar vaðfuglategundir svo 

sem, tildrur, sendlinga, lóuþræla, sanderlur, sandlóur, tjalda, stelka, rauðbrystinga, spóa, jaðrakana 

og heiðlóur. Einnig má sjá máfategundir, skarfa, og aðra sjófuglategundir. Á Sandgerðistjörn er m.a. 

algengt að sjá toppönd, skúfönd, stokkönd, grágæs, svartbak, sílamáf, silfurmáf, tjald og kríu yfir 

sumartímann.  

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 56 tegundir fugla algengar við gönguleiðina á milli 

Garðskagavita og Sandgerðistjarnar. Tegundirnar má sjá í töflu á næstu blaðsíðu. Þar af eru 25 

tegundir algengar allt árið, 27 tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann og 4 tegundir 

vetrargesta. 

Þar að auki nefna fuglaskoðarar 9 aðrar fuglategundir sem sjaldnar sjást við gönguleiðina á milli 

Garðskagavita og Sandgerðistjarnar og sjá má í töflu hér að neðan.   
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Sjaldgæfir fuglar á milli Garðskagavita og Sandgerðistjarnar  
Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið 

Helsingi Húsönd Æðarkóngur 

Heiðagæs Gulönd Flatnefur 

Grafönd Ljóshöfðaönd Grastíta 
 

Milli Garðskagavita og Sandgerðistjarnar – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur 

Himbrimi Rjúpa Lómur Hettumáfur Straumönd 

Fýll Tjaldur Skrofa Sílamáfur Hávella 

Súla Sendlingur Margæs Rita Bjartmáfur 

Dílaskarfur Lóuþræll Rauðhöfðaönd Kría Tildra 

Toppskarfur Stelkur Gargönd Langvía 
 Álft Hvítmáfur Urtönd Álka 
 Grágæs Silfurmáfur Duggönd Teista 
 Stokkönd Hvítmáfur Sandlóa Lundi 
 Skúfönd Svartbakur Heiðlóa Landsvala 
 Æður Hrafn Hrossagaukur Þúfutittlingur 
 Toppönd Stari Jaðrakan Maríuerla 
 Smyrill Snjótittlingur Spói Músarrindill 
 Fálki 

 
Óðinshani Steindepill 

 

  
Kjói 

  
 

Í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar þar sem fuglar eru taldir á leiðinni milli Garðs og 

Sandgerðis hafa sést 41 fuglategundir sem sjá má í töflunni hér að neðan. 17 tegundir sem miklar 

líkur eru á að sjá, 12 sem nokkrar líkur eru á að sjá og 12 sem litlar líkur eru á að sjá.  

Sandgerði -Garður - Vetrarfuglatalning 

Súla Tildra Lómur Grágæs 

Dílaskarfur Sendlingur Himbrimi Smyrill 

Toppskarfur Silfurmáfur Toppönd Fjöruspói 

Stokkönd Svartbakur Fýll Rita 

Hávella Hvítmáfur Álft Álka 

Straumönd Bjartmáfur Urtönd Svartþröstur 

Æðarfugl Snjótittlingur Rauðhöfðaönd Skógarþröstur 

Toppönd Stari Tjaldur Hrafn 

Stelkur 

 

Stormmáfur Vepja 

  

Hettumáfur Grálóa 

  

Músarrindill Þúfutittlingur 

  

Teista Húsdúfa 

    Miklar líkur á að fugl sjáist Nokkrar líkur á að fugl sjáist Litlar líkur á að fugl sjáist 

Byggt á: Vetrartalningu Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013, óbirtum athugunum Jóhanns Óla 

Hilmarssonar fyrir Fræðasetrið í Sandgerði og athugunum Náttúrustofu Suðvesturland. 
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14 tegundir flækingsfugla hafa sést á leiðinni milli Garðs og Sandgerðis eins og sjá má af töflunni fyrir 

neðan. Þeirra algengastir eru grálóa og sportittlingur sem algengast er að sjá í september og október. 

September er sá mánuður sem líklegast er að sjá sjaldgæfa flækingsfugla á þessari leið. 

Helstu skoðunartímabil: Hægt er að skoða fugla allt árið en að vetri til þarf þó að sæta veðurs. Best 

er að skoða þetta svæði á háflóði frá vori fram á haust. 

Markvert: Sandgerðistjarnirnar eru á náttúruminjaskrá. Svæðið er skilgreint sem IBA svæði eða 

mikilvægt búsvæði fugla. Svæði sem falla undir þessa skilgreiningu eru svæði þar sem heimsafkoma 

ákveðinna fuglastofna eða tegunda byggir á því að þessum svæðum sé haldið í óbreyttu ástandi 

(Birdlife International, 2014). 

Þeir sem þekkja vel atferli máfa veita því athygli að sílamáfur veiðir sér yfirleitt ekki andarunga til 

matar á Sandgerðistjörn. Sílamáfurinn hefur nægt æti annarsstaðar frá og nýtir því tjarnirnar einungis 

sem baðstað og því lifa þessar tegundir tiltölulegu friðsömu samlífi hér. 

Oft hægt að sjá bæði seli og hvali frá ströndinni. 

Þjónusta á svæðinu: Þekkingarsetrið í Sandgerði, Golfvöllur við Vallarhús. Bensínstöðvar, sjoppur, 

matvörubúðir, veitingarhús og sundlaugar í bæði Sandgerði og Garði. Útsýnishús fyrir fuglaskoðara er 

við Sandgerðistjörn. Lykil af því er hægt að nálgast hjá Þekkingarsetri Suðurnesja í Sandgerði. 

Aðgengi: Auðveld gönguleið. Næg bílastæði við hvorn enda gönguleiðarinnar. Einnig er hægt að 

keyra eftir veginum milli Sandgerðis og Garðs og niður að sjó með jöfnu millibili.  

Garður – Sandgerði - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Gráskrofa 

       

    

   Snjógæs 

        

    

  Fjallvákur 

        

  

  Gunnfálki 

       

  

   Förufálki 

        

  

   Gulllóa   

           Grálóa 

        

  

   Vaðlatíta 

        

  

   Grastíta 

        

    

  Rákatíta 

          Rúkragi 

          Heiðatittlingur 

      

  

   Seljusöngvari 

       

  

   Sportittlingur 

       

    

  

            Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
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Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Mikilvægt er að merkja gönguleiðina., t.d. með því að setja upp upplýsingaskilti við báða 

enda hennar. 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu við Sandgerðistjörn. Hér væri 

skemmtilegt að gera sílamáfinum góð skil þar sem helstu upplýsingar um tegundina og þær 

rannsóknir sem hafa farið fram tegundinni. Á Miðnesheiði er stærsta sílamáfavarp landsins 

og töluverð vinna hefur farið í rannsóknir á svæðinu. Hér er því oft hægt að koma auga á 

merkta fugla sem hafa fengið litmerkingu í rannsóknarskyni.   
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Sandgerði - Fjörur 

 

Sveitarfélag: Sandgerði. 

Staðsetning: Leiran við höfnina í Sandgerði og nálæg sker. 

Helstu einkenni svæðis: Fjörusvæðin við Sandgerði eru sérstaklega fjölbreytt og afar lífrík. Höfnin og 

leiran standa í vari við mikinn skerjagarð.  

Helstu búsvæði fyrir fugla: Leira, sandfjörur, þangfjörur, garðar,  

Algengar tegundir: Að sögn fuglaskoðara er algengt að sjá spóa, lóur, tjalda, æður, stelk, himbrima 

ásamt ýmsum máfategundum í fjörunum við Sandgerði yfir sumartímann. Í kringum 20. maí er leiran 

oft iðandi af fargestum og ýmsum sjaldgæfum fuglategundum. Tiltöluleg algengt er að sjá fjöruspóa 

og lappajaðrakan á leirunni og þó nokkur tilfelli til af skráðum varptilraunum hjá fjöruspóa á svæðinu.  

Sandgerði fjörur – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Fýll Hvítmáfur Grágæs Hettumáfur Fálki Álft 

Stokkönd Silfurmáfur Rauðhöfðaönd Sílamáfur Bjartmáfur Grágæs 

Æður Hvítmáfur Sandlóa Kría Stormmáfur Helsingi 

Toppönd Svartbakur Heiðlóa Þúfutittlingur Tildra Heiðagæs 

Tjaldur Rita Hrossagaukur Maríuerla Fjöruspói Margæs 

Sendlingur Stari Jaðrakan Músarrindill 
 

Tildra 

Lóuþræll Snjótittlingur Spói Steindepill 
 

Rauðbrystingur 

Stelkur 
 

Óðinshani 
  

Sanderla 
 

Fuglaskoðarar á Reykjanesskaga segja 43 tegundir fugla algengar í fjörunum við Sandgerði sem sjá má 

í töflu hér að ofan. Þar af eru 15 tegundir algengar allt árið, 15 tegundir sem einungis sjást yfir 

sumartímann, 5 tegundir vetrargesta og 8 tegundir fargesta. 

Nokkuð algengt er að sjá sjaldgæfa fugla á svæðinu og þá sérstaklega vor og haust. 36 tegundir 

flækingsfugla hafa sést í Sandgerði eins og sjá má af töflunni á næstu blaðsíðu. Þeirra algengastir eru 

brandönd, fjöruspói, dvergmáfur og lappajaðrakan.  
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Sandgerði - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Bjarthegri 

         

  

  Gráhegri 

          

  

 Flatnefur 

            Kanadagæs 

    

  

       Brandönd 

    

  

       Ljóshöfðaönd   

         

  

 Æðarkóngur 

 

    

         Kúfönd 

     

  

      Rákönd 

    

  

       Skeiðönd 

  

    

        Veimiltíta 

        

  

   Bjarthegri 

         

  

  Vaðlatíta 

        

  

   Fjöruspói                         

Trjámáfur 

     

  

      Rósamáfur 

        

  

   Turtildúfa 

     

  

      Landsvala 

    

    

      Fálki 

 

  

          Gulllóa 

         

  

  Grálóa 

 

  

      

  

   Kvöldlóa 

    

  

       Hrísastelkur 

        

  

   Dvergmáfur 

 

        

 

  

 

  

 

  

 Þernumáfur 

            Trjámáfur 

    

  

       Hringmáfur 

 

  

 

  

   

    

   Ísmáfur 

 

      

        Múrsvölungur 

    

  

       Landsvala 

    

  

       Bæjasvala 

    

  

       Blábrystingur 

         

  

  Garðsöngvari 

         

  

  Hettusöngvari 

         

  

  Lappajaðrakan                         

Sportittlingur 

            

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
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Helstu skoðunartímabil: Allt árið. 

Markvert: Sandgerðisleira er einn af tveimur stöðum á landinu þar sem fjöruspói hefur verpt og sést 

reglulega. 

Þjónusta á svæðinu: Þekkingarsetur Suðurnesja er í Sandgerði og þar er einnig að finna 

veitingarstaði, sjoppu, matvörubúð, tjaldsvæði og sundlaug. 

Aðgengi: Hægt er að keyra eða ganga meðfram fjörusvæðunum í Sandgerði. Malbikaður vegur að 

hluta til, auðvelt að finna stæði til að stoppa bílinn. Gott útsýni frá vegi. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu t.d. við hafnargarðinn, neðan við 
Strandgötu 18. Á skiltið er m.a. mikilvægt að setja upplýsingar um mikilvægi Sandgerðisleiru 
fyrir fuglalíf almennt og fyrir fargesti. Sérstaklega ætti að taka fyrir fjöruspóann sem hefst við 
á leirunni allt árið sem og fargesti sem nýta sér leiruna bæði vor og haust. 
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Ekið á milli Sandgerðis og Hvalsness 

 

Sveitarfélag: Sandgerði og Reykjanesbær. 

Staðsetning: Keyrt er sem leið liggur suður frá Sandgerði, í gegnum friðlýsta æðarvarpið við 

Norðurkot, Fuglavíkurhverfi og Hvalsneshverfi og svo út á Stafnes. Mikið er af slóðum sem liggja niður 

að áhugaverðum sjávartjörnum og fjörusvæðum. Um 8 km leið. 

Helstu einkenni svæðis: Garðskagavegur, sunnan Sandgerðis, liggur meðfram ströndinni. Þar er að 

finna talsvert gras- og mólendi en inn til landsins að mestu ógróið land, melar og mosaþemba. Í 

útjaðri Sandgerðisbæjar er að finna gróðrarstöð sem fuglar sækja mikið í. Litlar sjávartjarnir er að 

finna víða meðfram ströndinni (við Setberg, Norðurkot, Fuglavík, Nesjar, Hvalsnes, Smiðshús og 

Stafnes). Suður undir Stafnes og að Ósabotnum liggur vegurinn að mestu um fremur hrjóstrugt 

landsvæði. Við Ósabotna er að finna talsvert af sjávarfitjasvæðum og lynggrónum 

mosaþembusvæðum. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Gróðrarstöð, sjávartjarnir, mó- og graslendi, mosaþemba, fjörusvæði. 

Algengar tegundir: Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 18 tegundir fugla algengar á leiðinni milli 

Sandgerðis og Hvalsness. Tegundirnar má sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 4 tegundir algengar allt 

árið, 14 tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann. 

Milli Sandgerðis og Hvalsness – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur 

Fýll Tjaldur Kjói 

Æður Heiðlóa Sílamáfur 

Toppönd Hrossagaukur Silfurmáfur 

Svartbakur Jaðrakan Kría 

 
Spói Þúfutittlingur 

 
Stelkur Maríuerla 

 
Óðinshani Snjótittlingur 
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Milli Sandgerðis og Hvalsness – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið 

Brandugla Bæjarsvala Taumönd 
 

Þar að auki nefna fuglaskoðarar 3 aðrar fuglategundir, branduglu, bæjarsvölu og taumönd, sem 

sjaldnar sjást við gönguleiðina á milli Garðskagavita og Sandgerðistjarnar og sjá má í töflu hér að 

ofan.  

Hvalsnes-Sandgerði - Vetrarfuglatalning 

Dílaskarfur Stelkur Lómur Fýll Haftyrðill 

Toppskarfur Tildra Himbrimi Gráhegri Teista 

Stokkönd Silfurmáfur Súla Urtönd Músarrindill 

Rauðhöfðaönd Svartbakur Álft Gulönd Skógarþröstur 

Hávella Hvítmáfur Grágæs Haförn Hrafn 

Straumönd Bjartmáfur Tjaldur Fjöruspói Skeiðönd 

Æðarfugl Snjótittlingur Sendlingur Rita Grálóa 

Toppönd Stari Stormmáfur 

  

  

Hettumáfur 

  

    

  

Miklar líkur á að fugl sjáist Nokkrar líkur á að fugl sjáist Litlar líkur á að fugl sjáist 

Byggt á: Vetrartalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013- 

Í töflunni hér að ofan má sjá 39 fuglategundir sem hafa sést í vetrarfuglatalningum 

Náttúrufræðistofnunar Íslands á svæðinu. Þar af eru 16 tegundir mjög algengar á svæðinu, 9 tegundir 

nokkuð algengar og 14 sjaldgæfar, þ.á.m. gráhegri, haförn, fjöruspói og grálóa.  

Talsverðar líkur eru á að sjá sjaldgæfa fugla á svæðinu og þá sérstaklega vor og haust. Á árunum 

2000-2007 var tilkynnt um 17 sjaldgæfar fuglategundir alls á svæðinu milli Sandgerðis og Hafna. Við 

Hvalsnes voru tilkynntar 12 fuglategundir, í allt sáust 25 tegundir sjaldgæfra fugla á svæðinu, sem sjá 

má í töflum á næstu blaðsíðu. Friðað æðarvarp er á svæðinu og mikið kríuvarp auk mófugla og 

spörfugla. Í útjaðri Sandgerðisbæjar er að finna gróðrarstöð sem flækingsfuglar finnast reglulega, þá 

aðallega spörfuglar. 

Helstu skoðunartímabil: Vor, sumar og haust. 

Markvert: Þessi leið er nú þegar mjög vinsæl meðal fuglaskoðara og ljósmyndara sem þekkja til. 

Svæðið flokkast sem IBA svæði eða mikilvægt búsvæði fugla og byggir heimsafkoma ákveðinna 

fuglastofna eða tegunda á því að þessum svæðum sé haldið í óbreyttu ástandi. Allt svæðið frá 

Kalmanstjarnavík og norður fyrir Garðskaga flokkast sem IBA svæði (Birdlife International, 2014).  

Friðað æðarvarp er að finna við Norðurkot. Frá bænum Melabergi er um 15 mínútna gangur að 

Melabergsvötnum þar sem er að finna gróðursæla vin í hrjóstrugu umhverfinu. Ekki er mikið vitað um 

fuglalíf Melabergsvatna en líklegt er að svæðið dragi til sín fugla.  

Talsvert um fornminjar og gamlar gönguleiðir er að finna meðfram ströndinni auk Gálgakletta og 

Hvalsneskirkju.  
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Sandgerði-Hafnir - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Gráskrofa 

        

  

   Brandönd 

            Æðarkóngur 

  

  

        Hvinönd 

    

  

       Rákönd 

    

  

       Turnfálki 

        

  

   Rákatíta 

        

  

   Rúkragi 

        

  

   Fjöruspói                         

Dílastelkur 

        

  

  Fjallkjói 

        

  

   Dvergmáfur 

    

  

      Þernumáfur 

       

  

   Turtildúfa 

       

  

   Múrsvölungur 

      

  

    Elrisöngvari 

        

  

  Sportittlingur 

       

  

   

            Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

 

Hvalsnes - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Brandönd 

 

  

     

  

    Hvinönd 

          

  

 Rákönd 

 

  

          Vaðlatíta 

        

  

   Spóatíta 

        

  

   Leirutíta 

         

  

  Trjámáfur 

     

  

      Heiðatittlingur 

        

  

   Þyrnisöngvari 

         

  

  Garðsöngvari 

        

  

   Hettusöngvari 

         

  

  Sportittlingur 

         

  

  

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
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Aðgengi: Einstaklega gott aðgengi. Malbikaður vegur um friðað fuglavarp. Það vantar þó sárlega 

útskot á veginn til þess að tryggja umferðaröryggi. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu við hvorn enda leiðarinnar þar sem 
fram kemur að svæðið sé friðað og mikið sé um varpfugl og mikilvægt sé að raska ekki ró 
þeirra til að spilla ekki varpi. 

 Setja upp viðvörunarskilti við hvorn enda leiðarinnar sem vara við ungum á veginum 

 Setja þarf 2-4 útskot á veginn, þó þarf að gæta vel að raska sem minnst móanum og varpfrið 
fuglanna. 
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Ósar 

 

Sveitarfélag: Reykjanesbær. 

Staðsetning: Hafnir, Ósar og Ósabotnar. Frá höfninni í Höfnum er gott útsýni yfir Ósinn. Einnig er 

hægt að ganga frá Þórshöfn, norðanmegin við Ósinn og að höfninni í Höfnum, um 10 km leið. 

Helstu einkenni svæðis: Ósar og Ósabotnar er afar sérstakt svæði og sker sig mikið frá öðrum 

svæðum á Reykjanesskaga. Vogurinn er grunnur með mörgum litlum skerjum, sem saman mynda 

nokkra þrönga ósa. Fjörurnar eru afar fjölbreyttar og einstaklega lífríkar. Hér er að finna bæði grýttar 

fjörur, fíngerðar leirur og sendnar fjörur. Ofan fjörunnar eru einnig að finna töluverð sjávarfitjasvæði 

sem er sjaldgæft að finna á Reykjanesskaga.  

Helstu búsvæði fyrir fugla: Grýttar fjörur, sandfjörur, leirur, sker, litlar eyjar í Ósunum, höfnin. 

Fuglalíf: Sem vetrarfuglaskoðunarstaður eru Ósar og Ósabotnar einstakt fuglaskoðunarsvæði, enda 

safnast hundruðir anda þar saman til vetursetu. Nokkuð eru um sjaldgæfa fugla utan sumartíma. 

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 53 tegundir fugla algengar við Ósa og Ósabotna. Tegundirnar 

má sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 22 tegundir algengar allt árið, 21 tegund sem aðallega sjást yfir 

sumartímann, 7 vetrargestir og 3 tegundir fargesta. 

Ósar – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Fýll Tjaldur Rauðhöfðaönd Sílamáfur Skúfönd Margæs 

Súla Sendlingur Urtönd Rita Duggönd Hávella 

Dílaskarfur Bjartmáfur Sandlóa Kría Straumönd Tildra 

Toppskarfur Hvítmáfur Heiðlóa Langvía Hávella 
 Álft Silfurmáfur Lóuþræll Álka Húsönd 
 Grágæs Hvítmáfur Hrossagaukur Teista Tildra 
 Stokkönd Svartbakur Jaðrakan Lundi Fjöruspói 
 Æður Þúfutittlingur Spói Maríuerla 

  Toppönd Hrafn Stelkur Músarrindill 
  Haförn Stari Kjói Steindepill 
  Rjúpa Snjótittlingur Hettumáfur 
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Sjaldgæfir fuglar við Ósa – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumar Vetur 

Lómur Skúmur Stuttnefja Gulönd 

Himbrimi Sefgoði 
  Gráhegri 

    

Auk þessara algengu tegunda nefna fuglaskoðarar 7 aðrar fuglategundir sem sjaldnar sjást við Ósa og 

Ósabotna og sjá má í töflu hér að ofan. 

Byggt á: Vetrartalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013 

Í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands sem sjá má í töflunni hér að ofan, hafa 49 

fuglategund sést á svæðinu að vetrarlagi, þar af eru 20 tegundir mjög algengar á svæðinu, 9 tegundir 

nokkuð algengar og 20 sjaldgæfar fuglategundir. 

Nokkuð algengt er að sjá sjaldgæfa fugla á svæðinu og þá sérstaklega vor og haust. 13 tegundir 

flækingsfugla hafa sést á svæðinu, eins og sjá má af töflunni á næstu blaðsíðu. Þeirra algengastur er 

fjöruspóinn sem sést svo til allt árið. 

  

Ósar Stafnes - Vetrarfuglatalning 

Toppönd Súla Lómur Gulönd Rita 

Straumönd Dílaskarfur Himbrimi Brandönd Þúfutittlingur 

Rauðhöfðaönd Toppskarfur Urtönd Grafönd Gráhegri 

Stokkönd Silfurmáfur Fjöruspói Duggönd Tjaldur 

Hávella Svartbakur Haftyrðill Skúfönd Heiðlóa 

Æðarfugl Hvítmáfur Músarindill Grágæs Lappajaðrakan 

Sendlingur Bjartmáfur Skógarþröstur Fýll Langvía 

Álft Hettumáfur Stari Stormmáfur Haförn 

Tildra Teista Hrafn Sílamáfur Fálki 

Stelkur Snjótittlingur 
 

Dvergmáfur Smyrill 

     Miklar líkur á að fugl sjáist Nokkrar líkur á að fugl sjáist Litlar líkur á að fugl sjáist 
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Hafnir, Kalmanstjörn og Ósar - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Gráhegri   

           Ljóshöfðaönd     

          Brúnönd 

 

  

          Æðarkóngur 

   

  

    

  

   Korpönd 

        

  

   Hvinönd   

           Krákönd 

            Rákönd   

          

  

Grálóa 

        

  

   Fjöruspói     

  

  

   

  

   Ískjói 

    

  

       Landsvala 

    

  

   

  

   Vallskvetta 

         

  

  Fjallafinka 

         

  

  

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 

 

Helstu skoðunartímabil: Sem vetrarfuglaskoðunarstaður eru Ósar og Ósabotnar einstakt 

fuglaskoðunarsvæði, þar sem hundruðir andfugla safnast þar saman til vetursetu. 

Markvert: Ósar eru á náttúruminjaskrá vegna óvenju mikils lífríkis í fjörum og mikils fuglalífs. Algengt 

er að sjá seli í og við Ósabotna. Svæðið flokkast sem IBA svæði eða mikilvægt búsvæði fugla (Birdlife 

International, 2014). 

Þjónusta á svæðinu: Bílastæði, skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu, göngustígur. 

Aðgengi: Gott aðgengi niður af höfninni í Höfnum og að Þórshöfn. Auðvelt er að finna staði til að 

leggja bílum. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

Setja upp skilti með ýtarlegum upplýsingum um fugla á svæðinu, þar sem m.a. er upplýst um 

mikilvægi staðarins fyrir vetrarfugla. 
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Fuglastígur 3: Reykjanes 

Sveitarfélag: Grindavík og Reykjanesbær. 

Staðsetning: Þriðji hluti fuglastígsins hefst við Hafnaberg þaðan sem farið er suður að Valahnúkum á 

Reykjanesi. Þaðan liggur leiðin að Arfadalsvík, Járngerðastöðum og Litlubót vestan við Grindavík. 

Austan Grindavíkur er farið um Hóp og Hópsnes, sem bæði er hægt að ganga og keyra. Síðasta 

fuglaskoðunarstak 3. hluta stígsins er Hraunsvík og Festarfjall.  

Helstu einkenni svæðis: Svæðið einkennist af eldvirkni, mosavöxnum, úfnum hraunum, gígum og 

sprungum. Landslagið er að mestu flatt, að undanskildu fjöllum norðan og austan Grindavíkur. Fjörur 

á svæðinu eru einstaklega fjölbreyttar og þar eru merkileg fuglabjörg. Miklar sandfjörur er að finna 

t.d. við Sandvík og breiðar hraunfjörur með miklu útfiri, fjölbreyttu landslagi og afar auðugu lífríki. 

Eina eiginlega leira svæðisins er í Hópi við Grindavík.  

Fuglalíf: Fuglalíf á svæðinu er fjölskrúðugt. Sjófuglar setja mestan svip sinn á fuglalíf svæðisins. Mikil 

umferð fugla er allan ársins hring meðfram ströndinni enda nær allir fuglar á svæðinu háðir sjónum 

og nærumhverfi hans að miklu leiti a.m.k. hluta ársins. Á veturna er fuglalíf einnig allfjölbreytt og 

mikil umferð fargesta bæði vor og haust, sérstaklega á svæðinu frá Þórkötlustaðanesi að Stað og þá 

mest í Arfadalsvík (Árni Bragason o.fl. 2010). 
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Helstu búsvæði fyrir fugla:  

Fuglabjörg: Hafnaberg, Valahnúkar og Festarfjall 

Fjörur: Strandsvæðið vestan Grindavíkur, frá Litlubót að Stekkjarnefi er á náttúruminjaskrá fyrir 

fjölbreyttan strandgróður og fjölskrúðugt fuglalíf. 

Leirur: Hóp. 

Tjarnir: Við Stóru-Sandvík, Gráa lónið á Reykjanesi. Nokkrar litlar tjarnir eru í hraunkantinum við 

ströndina vestan Grindavíkur og á Hópsnesi. 

Hraun: Nánast allt landsvæðið er þakið mosavöxnu hrauni. 

Annað markvert: Fallegt útsýni er frá Reykjanesi í átt að Eldey. Stytta af geirfugli við Valahnúka, 

Gunnuhver og Valabjargargjá sem er fyrsta sundlaug Grindvíkinga. Sölvafjöru er einnig að finna við 

Valahnúka. Í kringum Grindavík hafa verið sett upp skemmtileg fræðsluskilti um sögu svæðisins. 

Pláneturatleikur á milli Njarðvíkur og Reykjanesvirkjunar, tengslum við sýningu HS Orku, Orkuverið 

Jörð. Bláa lónið og brúin milli heimsálfa eru skammt undan, auk þess sem gífurlega merkileg 

jarðfræðifyrirbrigði eru að finna á svæðinu. 

Þjónusta á svæðinu: Í Grindavík er að finna gott tjaldsvæði, sundlaug, matvörubúðir, veitingahús og 

bensínstöðvar. Hitaveita Suðurnesja er með sýninguna Orkuverið jörð fyrir almenning í Orkuveri sínu 

á Reykjanesi. Á næstu árum stendur til að bæta til muna aðstöðu og aðgengi fyrir ferðamenn á 

Reykjanestá.   
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Hafnaberg 

 

Sveitarfélag: Reykjanesbær. 

Staðsetning: Sunnan Hafna. Ganga þarf um 2,5 km leið um Hafnasand til að komast að berginu. 

Helstu einkenni svæðis: Hafnaberg er rúmlega 4 km langt fuglabjarg með einstöku fuglalíf og fallegu 

útsýni. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Fuglabjarg. 

Algengar tegundir: Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 25 tegundir fugla algengar í og við 

Hafnaberg. Tegundirnar má sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 6 tegundir algengar allt árið, 18 

tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann og 1 tegund vetrargesta. Í berginu og sjónum við bergið 

er algengt að sjá ritu, svartfugla, fýl, skrofu, súlu, skarfa og ýmsa máfa. Ofan bergsins er helst að sjá 

heiðlóu, spóa, hrossagauk, tjald, steindepil, þúfutittling og kjóa . 

Hafnaberg – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur 

Fýll Sendlingur Rita Hrossagaukur Dílaskarfur 

Súla Kjói Langvía Tjaldur 
 Toppskarfur Hettumáfur Stuttnefja Heiðlóa 
 Bjartmáfur Silfurmáfur Álka Maríuerla 
 Hvítmáfur Sílamáfur Teista Steindepill 
 Þúfutittlingur Kjói Spói  Snjótittlingur 
 

      

Þar að auki nefna fuglaskoðarar 2 tegundir sem sjaldnar sjást við Hafnarberg, en það eru lómur og 

lundi. 

Sjaldgæfir fuglar í og við Hafnaberg – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumar 

Lómur Lundi 
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Helstu skoðunartímabil: Sumar. 

Markvert: Mikið fuglalíf sem auðvelt er að skoða. Oft er hægt að sjá seli og hvali í sjónum við 

Hafnaberg. Fallega gatakletta er að finna í bjarginu. Svæðið hentar einstaklega vel til fuglaskoðunar. 

Hafnaberg er á náttúruminjaskrá. 

Þjónusta á svæðinu: Skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu er að finna við bílastæði við Nesveg 

(425). Göngustígur og vörður vísa leiðina að bjarginu. 

Aðgengi: Bílastæði er við aðalveginn og göngustígur liggur um 2,5 km leið að berginu sem tekur um 

40 mínútur að ganga. Fara þarf með gát við bjargbrún þar sem bergið er víða sprungið við ystu brún. 

Skemmtilegt er að ganga frá Stóru-Sandvík með fram ströndinni upp á Hafnarberg. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Það þarf að setja upp skilti sem varar við bjargbrúninni þar sem hún er ótraust.  

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu við bjargið líka. 

 Umhverfisupplýsingar á skilti þar sem fólk er hvatt til að sýna viðkvæmri náttúrunni virðingu 
og ganga ekki á viðkvæmum gróðri.  
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Valahnúkar 

 

Sveitarfélag: Reykjanesbær,Grindavík. 

Staðsetning: Reykjanes. 

Helstu einkenni svæðis: Fuglabjarg og stórgrýtt fjara. Umhverfi Reykjaness er mjög markað af 

eldvirkni með allmiklu hverasvæði og stórskornum, lítt grónum hraunmyndunum. Í kringum 

Reykjanesvita og hverasvæðin má finna vel gróið land (Ólafur Einarsson og María Harðardóttir, 1998). 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Fuglabjarg, rúmsjór. 

Algengar tegundir: Í og við bjargið má sjá: Rita, teista, álka, sæsvala, fýll, langvía, hringvía, stuttnefja, 

lundi, súla, silfurmáfar (Árni Bragason o.fl., 2010). 

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 19 tegundir fugla algengar í og við Valahnúka. Tegundirnar má 

sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 7 tegundir algengar allt árið, 10 tegundir sem einungis sjást yfir 

sumartímann, 1 tegund vetrargests, dílaskarf, og 1 tegund fargests, tildra.  

Valahnúkar – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Fýll Sendlingur Hettumáfur Stuttnefja Dílaskarfur Tildra 

Súla Bjartmáfur Sílamáfur Álka 
  Toppskarfur Hvítmáfur Rita Teista 
  Æður 

 
Kría Lundi 

  

  
Langvía Snjótittlingur 

   

Til að komast að svæðinu er ekið í gegnum stórt kríuvarp, þar sem einnig má sjá ýmsa mó-,spör- og 

vaðfugla t.a.m. stelk, sendling, heiðlóu, tjald, hrossagauk, spóa, silfurmáf, steindepil, þúfutittling og 

snjótittling (Ólafur Einarsson og María Harðardóttir, 1998). 
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Helstu skoðunartímabil: Sumar. 

Markvert: Styttu af geirfugli eftir listamanninn Todd McGrain er að finna neðan Valahnúka. Gott 

útsýni út í Eldey og móbergsdranginn Karl. Auk þess sem finna má Reykjanesvita, Valabjargargjá, 

Gunnuhver, Reykjanesvirkjun og Orkuverið Jörð skammt frá. Neðan Valahnúka er að finna góðar 

sölvafjörur. 

Þjónusta á svæðinu: Bílastæði, til stendur að bæta innviði svæðisins umtalsvert m.a. með byggingu 

þjónustuhúss fyrir ferðamenn  

Aðgengi: Malarvegur er inn á svæðið. Hentar ekki lágum bílum. Næg bílastæði en ekki afmörkuð sem 

slík. Til stendur að bæta aðgengi mikið. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla í bjarginu, á sjónum og inn til landsins. 

 Setja á skilti upplýsingar um að eggjatínsla á Reykjanesi sé óheimil samkvæmt lögum, þar 
sem Reykjanes er eignarland. Þar að auki er tínsla á kríueggjum er einnig bönnuð eftir 15. 
júní en eftir þann tíma er hætt við að kríuegg séu orðin stropuð. 

 Það þarf að setja upp skilti sem varar við bjargbrúninni þar sem hún er ótraust.  

 Hér mætti einnig setja upp skilti um jarðminjar og gróður og benda á hve viðkvæmt landið sé 
gagnvart ágangi og biðja um að ekki séu tekið grjót eða plöntur slitnar upp.   
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Arfadalsvík 

 

Sveitarfélag: Grindavík. 

Staðsetning: Víkin neðan golfvallarins við Stað. 

Helstu einkenni svæðis: Einstaklega lífríkar hraunfjörur, með sandi efst í fjörunni. Ofan fjöru er gróið 

svæði og golfvöllur. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Fjörur, sjór, ræktað land. 

Algengar tegundir: Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 43 tegundir fugla algengar í og við 

Arfadalsvík. Tegundirnar má sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 18 tegundir algengar allt árið, 19 

tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann, 4 tegundir vetrargesta og 3 tegundir fargesta.  

Arfadalsvík – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Himbrimi Hvítmáfur Grágæs Kjói Straumönd Margæs 

Fýll Silfurmáfur Sandlóa Hettumáfur Hávella Sendlingur 

Álft Hvítmáfur Heiðlóa Stormmáfur Bjartmáfur Tildra 

Rauðhöfðaönd Svartbakur Sendlingur Sílamáfur Tildra 
 Urtönd Þúfutittlingur Lóuþræll Kría 

  Stokkönd Steindepill Hrossagaukur Teista 
  Æður Hrafn Jaðrakan Maríuerla 
  Toppönd Stari Spói Músarrindill 
  Tjaldur Snjótittlingur Stelkur Skógarþröstur 
  

  
Óðinshani 

   
 

Þar að auki nefna fuglaskoðarar 2 tegundir sem sjaldnar sjást í Arfadalsvík, en það eru gulönd og 

landsvala. 

Sjaldgæfir fuglar í Arfadalsvík – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Gulönd Landsvala 
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Arfadalsvík í Grindavík - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Brandönd 

       

    

  Korpönd   

     

            

Skeiðönd 

            Rákönd 

            Kambönd   

           Fjalllóa 

         

  

  Gulllóa 

         

  

  Grálóa 

        

  

   Rákatíta 

            Spóatíta 

        

  

   Grastíta 

         

  

  Vaðlatíta 

        

    

  Rúkragi 

         

  

  Dvergsnípa 

          

  

Lappajaðrakan 

      

  

   Fjöruspói 

       

    

   Dvergmáfur 

   

  

       Landsvala 

   

  

       Heiðatittlingur 

           Vallskvetta 

        

  

  Söngþröstur 

          

  

Síkjasöngvari 

       

  

   Netlusöngvari 

       

  

  Garðsöngvari 

       

  

   Hettusöngvari 

       

  

  Laufsöngvari 

       

  

   Rósafinka 

       

  

   

            Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 

 

Arfadalsvík er afar mikilvæg fyrir fargesti sem stoppa þar bæði á vorin og haustin í nokkrar vikur. 

Nokkuð algengt er að sjá þar sjaldgæfa fugla og þá sérstaklega á fartíma. 27 tegundir flækingsfugla 

hafa sést á svæðinu, eins og sjá má af töflunni hér að ofan. Þeirra algengastur er fjöruspói og 

hettusöngvari sem eru nánast árvissir gestir. 
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Helstu skoðunartímabil: Allt árið, þó sérstaklega á fartímum, vor og haust. 

Markvert: Fjörur í Arfadalsvík eru á náttúruminjaskrá vegna fjölbreytts strandgróðurs og fjölskrúðugs 

fuglalífs. Arfadalsvík er nú þegar einn vinsælasti skoðunarstaður íslensks fuglaáhugafólks á svæðinu 

og sá staður á Reykjanesskaga þar sem einna algengast er að sjá sjaldgæfa fugla á fartímum. 

Þjónusta á svæðinu: Golfvöllur skammt undan og stutt er til Grindavíkur. 

Aðgengi: Gott aðgengi. Hægt er að leggja bílum við golfskálann, eða keyra slóða sem leið liggur niður 

að sjó og leggja þar. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu við Arfadalsvík, þar sem m.a. er upplýst 
um mikilvægi staðarins fyrir far- og flækingsfugla og ábyrgð Grindvíkinga á heimsvísu 
gagnvart þessum fuglategundum. 

 Setja upp viðvörunarskilti við slóða, þar sem varað er við því að ungar safnast oft fyrir í 
hjólförum og því mikilvægt að aka varlega til að ekki sé ekið yfir þá. 
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Grindavík - Járngerðarstaðir og Litlabót 

 

Sveitarfélag: Grindavík. 

Staðsetning: Tjarnir vestan Grindavíkur við Vesturbraut og fjörusvæði neðan þeirra. 

Helstu einkenni svæðis: Tjarnir í hraunjaðri, umkringdar votlendi og graslendi. Vesturbraut liggur á 

milli tjarnanna og niður að fjörunni við Litlubót sem er afar lífrík hraun- og sandfjara. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Tjörn og votlendi, lífríkar hraun- og sandfjörur. 

Algengar tegundir: Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 42 tegundir fugla algengar við 

Járngerðastaði og Litlubót. Tegundirnar má sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 20 tegundir algengar 

allt árið, 18 tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann, 2 tegundir vetrargesta og 2 tegundir 

fargesta.  

Járngerðastaðir og Litlubót – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur Fargestur 

Álft Hvítmáfur Helsingi Stelkur Hávella Margæs 

Grágæs Silfurmáfur Gargönd Óðinshani Bjartmáfur Sendlingur 

Rauðhöfðaönd Hvítmáfur Sandlóa Hettumáfur 
  Urtönd Svartbakur Heiðlóa Stormmáfur 
  Stokkönd Þúfutittlingur Sendlingur Sílamáfur 
  Skúfönd Steindepill Lóuþræll Kría 
  Duggönd Hrafn Hrossagaukur Maríuerla 
  Æður Stari Jaðrakan Músarrindill 
  Toppönd Snjótittlingur Spói Skógarþröstur 
  Tjaldur Tildra 

     

Þar að auki nefna fuglaskoðarar 4 tegundir sem sjaldnar sjást við Járngerðastaði og Litlubót, en það 

eru heiðagæs, gulönd, landsvala og bæjarsvala. 

Sjaldgæfir fuglar við Járngerðastaðir og Litlubót – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Heiðagæs Gulönd Landsvala Bæjarsvala 
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Járngerðarstaðir - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Bjarthegri 

    

    

      Kanadagæs 

    

    

      Ljóshöfðaönd 

         

  

  Skutulönd 

         

  

  Hvinönd   

          

  

Grálóa 

         

    

 Dvergmáfur 

    

  

       Vallskvetta 

         

  

  

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
 

8 tegundir flækingsfugla hafa sést við Járngerðastaði, eins og sjá má af töflunni hér að ofan. Sjaldgæfa 

flækingsfugla er helst að sjá á sumrin og seint á haustin. 

Helstu skoðunartímabil: Allt árið, þó sérstaklega á fartímum, vor og haust. 

Markvert: Sögufrægur staður.  

Þjónusta á svæðinu: Örnafnaskilti.  

Aðgengi: Malbikaður vegur nokkuð nálægt tjörnum og niður að fjörunni við Litlubót. Við 

Járngerðarstaði er auðvelt að koma auga á fugla frá veginum, en ganga þarf niður í fjöru við Litlubót 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Útbúa útskot á veginum við tjarnirnar. 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu við útskot á vegi við Járngerðarstaði. 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu við Litlubót, þar sem m.a. er upplýst um 
mikilvægi staðarins fyrir far- og flækingsfugla og ábyrgð Grindvíkinga gagnvart þessum 
fuglategundum. 
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Hóp og Hópsnes 

 

Sveitarfélag: Grindavík 

Staðsetning: Hópið er innan Grindavíkurhafnar. Sé ekið áfram eftir Hópsvegi liggur hann út á 

Hópsnes, vestan við bæinn. 

Helstu einkenni svæðis: Leira inn af höfninni. Hópsnes einkennist af mosavöxnu hrauni umkringt 

hraunfjörum. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Mosavaxið hraun, fjörusvæði, leira í Hópinu í Grindavíkurhöfn. 

Algengar tegundir: Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 33 tegundir fugla algengar við Hópið og 

Hópsnes. Tegundirnar má sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 15 tegundir algengar allt árið, 15 

tegundir sem einungis sjást yfir sumartímann og 3 tegundir vetrargesta. 

Allt árið Sumargestur Vetrargestur 

Himbrimi Hvítmáfur Fýll Óðinshani Hávella 

Urtönd Svartbakur Sandlóa Hettumáfur Gulönd 

Stokkönd Steindepill Heiðlóa Stormmáfur Bjartmáfur 

Æður Hrafn Sendlingur Sílamáfur 
 Toppönd Stari Lóuþræll Kría 
 Tjaldur Snjótittlingur Jaðrakan Þúfutittlingur 
 Hvítmáfur Tildra Spói Maríuerla 
 Silfurmáfur 

 
Stelkur 

  
 

Þar að auki nefna fuglaskoðarar 1 tegund sjaldgæfra fugla sem á það til að sjást við Hópsnes, en það 

er gráhegri. 

Sjaldgæfir fuglar á og við Hópsnes – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Gráhegri 
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Grindavík – Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Bjarthegri 

  

  

        Gráhegri   

          

  

Kanadagæs 

    

  

      Æðarkóngur 

 

  

         Æðarkóngur       

         Fjallvákur   

           Vepja 

          

    

Fjöruspói                         

Hringmáfur 

           Dvergmáfur 

    

  

      Trjámáfur 

 

  

         Kolþerna 

           Múrsvölungur 

           Bakkasvala 

           Landsvala 

      

  

    Bæjasvala 

    

  

      Straumerla 

       

  

   Glóbrystingur 

           Vallskvetta 

           Hettusöngvari 

        

  

  

            Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
 

20 tegundir flækingsfugla hafa sést á svæðinu, eins og sjá má af töflunni hér að ofan. Þeirra 

algengastur er æðarkóngur, fjöruspói og hettusöngvari sem eru árvissir gestir. 

Mikið er um fargesti við Hóp og Hópsnes bæði vor og haust. Vaðfuglar sjást í miklu mæli á haustin á 

leirunni í Hópinu þar sem jafnframt er að finna einn aðalvetursetustað straumandar á Suðvesturlandi 

og fleiri andategunda. Hér er einnig mikið um sjófugla á veturna (Árni Bragason o.fl., 2010).  

Helstu skoðunartímabil: Allt árið. Fargestir á vor-haust, andfuglar og sjófuglar á veturna. 

Markvert: Mikið um skilti með upplýsingum um sögu og menningu. Menjar um skipsskaða er að finna 

á Hópsnesi. Hraunfjörur eru fágætar á heimsvísu. Viti er á Hópsnesi. 

Þjónusta á svæðinu: Hópsnes er útivistarsvæði. Mikið um ýmiskonar upplýsingaskilti. 

Aðgengi: Mjög gott aðgengi. Malarlagður hringvegur um allt nesið. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: Setja upp skilti með upplýsingum um fugla á 

svæðinu við Hóp og Hópsnes. 
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Festarfjall og Hraunsvík 

 

Sveitarfélag: Grindavík. 

Staðsetning: Austan við Grindavík, frá Hraunssandi austur eftir Festarfjalli að Lambastapa. 

Helstu einkenni svæðis: Svæðið er fremur gróðursnautt. Sanda og mela er að finna í landi Hrauns þar 

sem mikið efnisnám hefur farið fram (Ágúst H. Bjarnason, 2000). Festarfjall og Lambastapi eru 

þverhníptir sjávarhamrar. Fjörurnar eru sand- og grjótfjörur. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Sjávarhamrar, fjörur, sjór, sandar. 

Algengar tegundir: Á Hraunsandi er að finna töluvert kríuvarp. Þar má auk þess sjá sandlóu, heiðlóu, 

hrossagauk, spóa, stelk, þúfutittling, steindepil og snjótittling. 

Í Festarfjalli og Lambastapa er fjölbreytt byggð sjófugla. Þar má m.a. sjá fýla, lunda, silfurmáfa, ritur, 

teistur, álkur, langvíur og toppskarfa. 

Hraunsvíkin er mikilvægur vetrardvalastaður skarfa, æðarfugla, hávella, straumanda og teista (Árni 

Bragason o.fl., 2010 og Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). Nokkuð algengir flækingsfuglar í Hraunsvík eru 

korpönd og æðarkóngur. Korpönd er flækingur sem getur skottið upp kollinum nánast allt árið en 

æðarkóngurinn sést helst yfir vetrartímann. (Unnið úr: Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 2007, Yann Kolbeinsson 

o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann Kolbeinsson o.fl., 

2003). Súlur og svartfuglar eiga oft leið með ströndinni. 

Helstu skoðunartímabil: Hægt er að sjá hér fugla allt árið en aðgengi er ekki sérlega gott að 

vetrinum. 
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Markvert: Jarðfræðilega séð er Festarfjall afar athyglisvert þar sem þar er hægt að sjá þverskurð af 

móbergsfjalli sem er einstaklega lýsandi fyrir innri gerð þess, þar sem sjávarrof hefur sorfið helming 

fjallsins burt. Mikið er um hnyðlinga í hrauninu (Kristján Sæmundsson, 2010).  

Dunknahellir er undir berginu. 

Festarfjall er vinsæll staður fyrir gönguferðir og svifvængjaflug (paragliding). 

Festarfjall er á náttúruminjaskrá þar sem um er að ræða brimrofna eldstöð og sjávarhamrar við 

Hraunsvík. Festarfjall er einnig á náttúruminjaskrá fyrir fjölbreytt sjávarlíf auk þess að vera fjölsóttur 

náttúruskoðunarstaður. 

Aðgengi: Erfitt hefur verið að komast að Hraunsvík eftir að nýi Suðurstrandavegurinn var opnaður, 

því þá var leiðinni niður að Ægissandi lokað. Hægt var að komast niður af Suðurstrandavegi ofan við 

Hrólfsvík við kríuvarpið á Hraunsandi að allhárri mön þaðan sem stutt var að ganga austur að góðum 

útsýnisstað frammi á berginu. 

Í góðu veðri á stórstraumsfjöru er hægt að ganga fjörurnar undir fellunum sem er mjög skemmtileg 

gönguleið. Fara þarf varlega því því auðvelt er að lokast inni á Skálasandi við óhagstæð sjávarföll eða 

ef slæmt er í sjóinn, einnig er mikilvægt að varast að ganga of nálægt berginu vegna stöðugs 

grjóthruns. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila:  

 Mikilvægt er að laga aðgengi að Festarfjalli og Hraunsvík fyrir fuglaskoðara og annað 
útivistarfólk. 

 Stika örugga gönguleið um svæðið. 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fuglalíf og jarðfræði svæðisins, hugsanlega með mynd af 
hentugri gönguleið. 

 Viðvörun á skilti þar sem varað er við grjóthruni og sjávarföllum.  
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Fuglastígur 4: Kleifarvatn og 
Suðurstrandarvegur  

Sveitarfélag: Hafnarfjörður, Ölfus. 

Staðsetning: Fjórði hluti fuglastígsins hefst við votlendissvæðið sunnan Kleifarvatns, þaðan sem farið 

er suður til Krýsuvíkurbjargs og að lokum austur að Hlíðarvatni.  

Helstu einkenni svæðis: Við Kleifarvatn er að finna fjölbreytt eldfjallalandslag með móbergshryggjum 

og -stöpum, sprengigígum, hverasvæðum og tilheyrandi misgengjum og sprungum. Kleifarvatn er 

stærsta stöðuvatn Reykjanesskaga. Þá tekur við undirlendi, ýmist uppblásið eða algróið, með 

votlendisflákum, graslendi og mosavöxnum hraunum. Við ströndina ganga hamrar fram í sjó við 

Krýsuvíkurbjarg sem er 30-50 m hátt (Yngvi Þór Loftsson og Áslaug Traustadóttir, 2006). Svæðið í 

heild sinni er vinsælt ferðamannasvæði. 

Fuglalíf (almennt): Fuglastígur 4 er að mörgu leiti mjög skemmtileg og fjölbreytt leið fyrir 

fuglaskoðara. Á Kleifarvatns svæðinu má sjá mikinn fjölda mófugla. Við Krýsuvíkurberg sem er IBA 

svæði, er að finna mikinn fjölda sjó- og bjargfugla og síðast en ekki síst Hlíðarvatn, sem er gríðarlega 

mikilvægt fuglasvæði allt árið, þar sem sjá má mikið að farfuglum, fargestum, sjaldgæfum fuglum og 

varpfuglum. 
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Helstu búsvæði fyrir fugla:  

Fuglabjörg: Krýsuvíkurbjarg. 

Leirur: Við Vogsósa, sunnan Hlíðarvatns 

Tjarnir og vötn: Hlíðarvatn, Kleifarvatn, Spákonuvatn, tvö Grænuvötn, Djúpavatn, Geststaðavatn, 

Arnarfellsvatn. Toppönd og óðinshani eru algengar tegundir á þessum vötnum 

(Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands, 2012). 

Votlendi: Austurengi, Vesturengi, vatnsflæðar í Innralandi og Nýjalandi sunnan Kleifarvatns. Við 

Djúpavatn, á Lækjarvöllum, við Arnarfell og í Bleiksmýri. við Djúpavatn, á Lækjarvöllum, Krókamýri, 

Trygghólamýri, við Arnarfell og í Bleiksmýri. Algengustu fuglar í mýrunum eru lóuþræll, hrossagaukur, 

stelkur og þúfutittlingur (Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands, 2012). 

Hraun: Stór hluti landsvæðisins er þakið mosavöxnu hrauni.  

Markvert: Hverasvæði við Seltún. Fúlipollur. Sprengigígurinn við Grænavatn. Saga jarðeyðingar og 

uppgræðslu. Upphaf formlegrar náttúruverndar á Íslandi var vegna Grænavatns. Fornminjar. Margar 

skemmtilegar gönguleiðir. 

Þjónusta á svæðinu: Þjónustuhús og kamrar eru við Seltún. Fræðsluaðstaða og útiskólastofa eru við 

Hvaleyrarvatn. Grindavík, Þorlákshöfn og Hafnafjörður eru ekki langt undan.  
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Vesturengjar 

 

Sveitarfélag: Hafnarfjörður. 

Staðsetning: Bílastæðið við Fúlapoll. Þaðan er hægt að keyra eða ganga að Nýjalandi, eftir 

Krýsuvíkurveginum í átt að Kleifarvatni og um 1,5 km inn Kleifarvatnsafleggjarann.  

Helstu einkenni svæðis: Vesturengjar eru samfellt votlendissvæði sem nær frá Kleifarvatni suður 

undir Grænavatn. 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Votlendi. 

Algengar tegundir: Fuglafánan í votlendinu sunnan við Kleifarvatn er sú fjölbreyttasta sinnar gerðar í 

Reykjanesfólkvangi og mikið um varpfugla bæði á Vesturengjum og við Nýjalandi sunnan Kleifarvatns. 

23 tegundir taldar líklegir varpfuglar á Engjunum sem sjá má í töflunni hér að neðan. Þeirra 

algengastir eru hrossagaukur, stokkönd, stelkur, þúfutittlingur, spói og heiðlóa. Auk þess er á 

svæðinu að finna gamlan varpstað hafarna (Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands, 2012 og Ásrún 

Elmarsdóttir o.fl. 2009 ). Lítið er vitað um komur sjaldgæfra fugla á svæðið en hvinönd hefur sést í 

nóvember við Kleifarvatn (Yann Kolbeinsson o.fl., 2008). 

Varpfuglar á og við Vesturengjar 

Stokkönd Grágæs Urtönd 

Toppönd Óðinshani Álft 

Heiðlóa Tjaldur Smyrill 

Hrossagaukur Sandlóa Rjúpa 

Spói Lóuþræll Jaðrakan 

Stelkur Jaðrakan Kjói 

Þúfutittlingur Kría Hettumáfur 

 

Óðinshani Maríuerla 

 
  

Algengur Nokkur pör Fáein pör 

Byggt á: Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands.2012  
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Helstu skoðunartímabil: Frá vori fram á haust. 

Markvert: Hverasvæðið við Seltún, sem er einn fjölsóttasti ferðamannastaður Íslands, er skammt frá 

og Kleifarvatn. Krýsuvík er sögufrægur staður. 

Þjónusta á svæðinu: Við Seltún eru næg bílastæði og upplýsingaskilti um jarðfræði svæðisins og 

kynjaverurnar hverafugla. Þar er einnig að finna útsýnismynd með örnefnum. Þjónustuhús er á 

staðnum og salerni. 

Aðgengi: Vegurinn á milli Fúlapolls og Kleifarvatns er malbikaður. Kleifarvatnsafleggjarinn er greiðfær 

malarvegur. Við Fúlapoll er gott bílastæði og auðvelt er að finna staði til að stoppa á við 

Kleifarvatnsafleggjarann. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Góðan útsýnisstað yfir Vesturengi er að finna við Fúlapoll. Hér er tilvalið að bæta bílastæðið 
og setja upp fugla- og umhverfisskilti.  
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Krýsuvíkurberg 

 

Sveitarfélag: Hafnarfjörður. 

Staðsetning: Krýsuvíkurberg. 

Helstu einkenni svæðis: Krýsuvíkurberg er stærsta fuglabjarg á Suðvesturlandi, frá Vestmannaeyjum 

til Látrabjargs. Bjargið er 30-70 m hátt. Það er sérstaklega tilkomumikið, með höfða og snasir sem 

skaga fram milli tilkomumikilla hamravíka (Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Fuglabjarg, mólendi ofan bjargs. 

Algengar tegundir: Fuglalíf Krýsuvíkurbergs einkennist af gríðarlegum fjölda fugla en tegundaauðgi er 

ekki mjög mikil. Algengasti varpfuglar bergsins er rita, fýl og svartfuglstegundirnar álka, langvía og 

stuttnefja. Að auki verpa lundar, teistur, toppskarfar og silfurmáfar þar. Ofan bjargbrúnar verpir m.a. 

sendlingur og snjótittlingur. Vegna fuglamergðar er Krýsuvíkurberg talið eitt af 64 mikilvægustu 

fuglasvæðum á Íslandi (Þór Loftsson og Áslaug Traustadóttir, 2006 og Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). 

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 20 tegundir fugla algengar við Krísuvíkurberg. Tegundirnar má 

sjá í töflu hér að neðan. Þar af eru 10 tegundir algengar allt árið og 10 tegundir sem einungis sjást yfir 

sumartímann. 

 

Krýsuvíkurberg – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur 

Toppskarfur Silfurmáfur Hettumáfur Álka 

Æður Hvítmáfur Sílamáfur Teista 

Tjaldur Svartbakur Rita Lundi 

Bjartmáfur Þúfutittlingur Langvía Maríuerla 

Hvítmáfur Steindepill Stuttnefja Músarrindill 
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Helstu skoðunartímabil: Sumar.  

Markvert: Krýsuvíkurbjarg er á skrá yfir alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði (Birdlife International, 2014) 

og á náttúruminjaskrá. Gaman er að sjá fugla við hreiðurgerð á vorin þar sem ritur bera efni í hreiðrin 

og margar tegundir sýna skemmtilegt mökunaratferli. Mikið er um að vera í bjarginu fram á sumar 

þar sem fuglarnir liggja á eggjum sínum og seinna að bera fæðu í ungann. Seinni part sumars fer svo 

að hægjast á, þó er gaman að fylgjast með svartfuglinum kalla ungan til sín og fær foreldrið hann til 

að hoppa úr hreiðurstæðinu og ofan í sjó. Síðan fer að hægast um þegar hausta tekur og 

varpfuglarnir fara að yfirgefa svæðið. Í bjarginu má sjá merkileg og falleg berglög. Ljósviti er fyrir 

miðju Krýsuvíkurbergi. Af bergbrúninni má stundum sjá útseli og hvali. Björgunarsveit úr Hafnarfirði 

nýtir bjargið til eggjatöku. Við bjargið hafa orðið nokkrir skipskaðar.  

Aðgengi: Slóði, merktur Krýsuvíkurberg, liggur frá Suðurstrandavegi og niður að einskonar bílastæði 

við Hælsvík. Hingað er hægt að komast á háum fólksbílum. Héðan er hægt að ganga við bjargið eftir 

jeppaslóða sem liggur eftir bjarginu. Ef gengið er allt bergið er um að ræða 13-14 km ganga sem tekur 

á milli 5 og 6 klukkutíma. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: 

 Bæta þarf aðgengi til muna og þá sérstaklega bæta vegslóða sem liggur að Hælsvík. 

 Setja upp skilti með upplýsingum um fuglalíf bjargsins. 

 Setja þarf upp viðvaranir til ferðafólks þess efnis að ganga ekki of nærri bjargbrúninni, þar 
sem hún er víða laus í sér.  
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Hlíðarvatn við Selvog 

 

Sveitarfélag: Ölfus. 

Staðsetning: Hlíðarvatn við Selvog. 

Helstu einkenni svæðis: Hlíðarvatn er rúmlega 3,3 km² ísalt stöðuvatn í Selvogi vestanverðum í 

meters yfir sjávarmáli. Vatnið er fremur grunnt, mesta dýpi þess er 5 m og er það mjög frjósamt 

(Friðþjófur Árnason o.fl., 2012). 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Vatnið sjálft, hólmar í vatninu, Vogsósar, leira og sandeiði við Vogsósa, 

sand- og þangfjara við Selvog, Selvogur. 

Algengar tegundir: Þetta svæði er mjög mikilvægt fuglasvæði allt árið. Svæðið hefur m.a. alþjóðlegt 

gildi fyrir rauðbrysting og tildru. Allstórt kríuvarp er einnig við byggðina í Selvogi sem skammt er frá 

Hlíðarvatni (Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). 

Fuglar sem sáust við talningar í júní 2000 við Vogsósa og sandeiðinu sunnan Hlíðarvatns voru: Rita, 

æður, straumönd, kría, stokkönd, gulönd, sendlingur, tjaldur, sandlóa, heiðlóa, spói, lóuþræll, kjói, 

jaðrakan, maríuerla, stelkur, skúmur og hettumáfur auk annarra máfa (Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). 

Meðal varpfugla við Hlíðarvatn má nefna fýl, álft, grágæs, stokkönd, duggönd, æðarfugl, hávellu, 

toppönd, hettumáf, sílamáf, silfurmáf, svartbak, kríu og marga mófugla. Hlíðarvatn er einnig eini 

varpstaður himbrima á Reykjanesskaga (Jóhann Óli Hilmarsson, 2001). 

Hlíðarvatn og Selvogur – Niðurstöður könnunar meðal fuglaskoðara 

Allt árið Sumargestur Fargestur 

Þúfutittlingur Álft Tjaldur Jaðrakan Heiðagæs 

 
Grágæs Sandlóa Spói Margæs 

 
Helsingi Heiðlóa Stelkur 

 

 
Rauðhöfðaönd Hrossagaukur Óðinshani 

 

 
Gargönd 

   
 

Fuglaskoðara á Reykjanesskaga segja 16 tegundir fugla algengar við Hlíðarvatn og Selvog. 

Tegundirnar má sjá í töflu hér að ofan. Þar af eru 1 tegund algeng allt árið, 13 tegundir sem einungis 

sjást yfir sumartímann og 2 tegundir fargesta. Þess ber að geta að enginn þeirra fuglaáhugamanna 
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sem þátt tóku í könnuninni eiga oft leið hjá Hlíðarvatni og Selvogi og geta því ekki talist sérfróðir um 

fuglalífi svæðisins. 

Selvogur-Hlíðarvatn-Herdísarvík - Vetrarfuglar 

Himbrimi Gulönd Fýll Lómur Hettumáfur 

Dílaskarfur Toppönd Súla Flórgoði Svartþröstur 

Toppskarfur Stelkur Urtönd Hvinönd Stari 

Álft Tildra Fálki Húsönd Gargönd 

Stokkönd Sendlingur Stormmáfur Smyrill Aligæs/Aliönd 

Rauðhöfðaönd Silfurmáfur  Rjúpa Grafönd 

Skúfönd Svartbakur  Tjaldur Margæs 

Duggönd Hvítmáfur  Fjöruspói Hvítönd 

Hávella Músarrindill  Hrossagaukur Vepja 

Straumönd Snjótittlingur  Bjartmáfur  

Æðarfugl Hrafn    

     

Miklar líkur á að fugl sjáist Nokkrar líkur á að fugl sjáist Litlar líkur á að fugl sjáist 

Byggt á: Vetrartalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002-2013 

Á veturna er mikið fuglalíf á Hlíðarvatni og í Selvog. Hér er m.a. að finna annan aðalvetrardvalarstað 

duggandar á landinu, hinn er í Ósum við Hafnir á Reykjanesi. Af töflunni hér að ofan má sjá 

niðurstöður vetrarfuglatalninga Náttúrufræðistofnunar Íslands þar sem sjá má að 46 fuglategundir 

voru taldar við Hlíðarvatn og Selvog að vetri til á árunum 2002 til 2013. 

Hlíðarvatn - Flækingsfuglar 

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Hvinönd 

    

    

      Brúnönd 

    

    

      Hvítönd 

         

  

  Ljóshöfðaönd 

         

  

  Skutulönd   

          

  

Bleshæna 

         

    

 Landsvala 

    

  

       

             Alltíður flækingur 

 

Mjög sjaldgæfur flækingur 

(Unnið úr: Yann Kolbeinsson og Gunnlaugur Pétursson, 2013, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2013, Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann Kolbeinsson o.fl., 

2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2003) 
 

Hlíðarvatn er mjög mikilvægt svæði fyrir farfugla og flækinga. Meðal sjaldgæfra fugla eru brúnönd og 

hvinönd sem eru árlegir vetrargesti, auk þess sem kynblendingur brún- og stokkandar hefur sést þar. 

Þar að auki hefur sést til skutulanda, landsvala, bleshæna, hvítanda og ljóshöfðaanda. 
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Helstu skoðunartímabil: Allt árið.  

Markvert: Hlíðarvatn er á náttúruminjaskrá. Strandakirkja skammt frá. Hlíðarvatn er mjög gjöfult 

fiskivatn.  

Þjónusta á svæðinu: Nokkur veiðihús eru við vatnið. Lítil sjoppa er opin á sumrin í Selvogshverfi. Stutt 

er að keyra til Þorlákshafnar.  

Aðgengi: Mjög gott aðgengi. Hægt er að keyra hringinn í kringum vatnið eftir nýja og gamla 

Suðurstrandaveg. Einnig er hægt að keyra niður að ströndinni við Selvog. 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: Finna þarf góðan stað við Suðurstrandaveg með 

góðu útsýni til að útbúa plan og setja upp upplýsingaskilti um lífríki svæðisins. 

Hérna er kjörið að setja upp ýtarlegt skilti með upplýsingum um fugla á svæðinu þar sem sérstaða 
svæðisins fyrir fugla allt árið er gerð góð skil.  
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Fuglastígur 5: Sigling að Eldey 

Sveitarfélag:Reykjanesbær.  

Staðsetning: um 15 km suðvestan við Reykjanes. 

Helstu einkenni svæðis: Eldey er 77 m há þverhníptur móbergsdrangur. Eyjan er 3 ha að stærð og er 

innsta skerið í miklum skerjaklasa (Þorvaldur Thoroddsen, 1908). 

Helstu búsvæði fyrir fugla: Klettar og flatir ofaná eyjunni. 

Algengar tegundir: Stærsta súluvarp á Íslandi og næststærsta svartfuglabyggð við Reykjanesskaga. 

Hér er að finna súlu, langvíu, stuttnefju, ritu, álku, fýl auk ýmissa máfa. Geirfuglavarp var áður í Eldey 

og þar voru síðustu geirfuglarnir drepnir árið 1844 (Árni Bragason o.fl., 2010 og Ævar Pedersen, 1998, 

Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl. 1994). 

Helstu skoðunartímabil: Vor og sumar. 

Markvert: Eldey var fyrst friðlýst árið 1940, hún var svo lýst friðland árið 1960 og aftur 1974. 

(Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir o.fl.,2012). Eldey er á lista Birdlife samtakana yfir mikilvægustu 

fuglastaði heims enda er þar að finna langstærstu súlubyggð hér við land sem jafnframt er ein sú 

stærsta í heiminum (Ævar Pedersen, 1998). Á www.eldey.is er hægt að fylgjast með beinni 

útsendingu frá Eldey á ákveðnum árstímum og hlusta á hljóðin í súlunni. Eldey flokkast sem IBA svæði 

eða mikilvægt búsvæði fugla (Birdlife International, 2014).  

Aðgengi: Með bát. Engar skipulagðar ferðir eru að Eldey. Hafa ber í huga að óleyfilegt að fara í land 

án leyfis og skotveiði er bönnuð í 2 km fjarlægð frá eynni auk þess sem bannað er að hafa eyna að 

skotmarki (Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir o.fl.,2012). 

Tillögur fyrir sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila: Þó ekki sé leyfilegt að fara í eyna án leyfis er tilvalið 

að fara í siglingu umhverfis Eldey, t.d. frá Sandgerði, Höfnum eða Grindavík. Ekki er boðið upp á 

skipulagðar sjóferðir um Eldey, en hugmyndin hefur nokkrum sinnum komið upp. Skemmtilegt gæti 

verið að setja saman ferð þar sem t.d. væri boðið upp á hvalaskoðun, sjóstandveiði og útsýnissiglingu 

við ströndina, t.d. undir Hafnaberg.   
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5.6 Aðrir hugsanlegir fuglaskoðunarstaðir 

Í þessari skýrslu eru lagðar fram hugmyndir að einum stórum fuglastíg sem samanstendur af fimm 

minni stígum. Einnig væri tilvalið að útbúa árstíðabundna fuglastíga t.d. fargestafuglastíg og 

vetrarfuglastíg. Auk þeirra fuglaskoðunarstaka sem hér eru lögð til er að finna fleiri hugsanlega 

fuglaskoðunarstaði á Reykjanesskaga sem af ýmsum ástæðum voru ekki valin.  

Hólmbergsviti 

Hólmsberg var áður eitt mesta og fallegasta fuglabjarg svæðisins. Þar voru m.a. veiddir lundar á fyrri 

hluta síðustu aldar. Mjög hefur verið gengið á bergið og nánasta umhverfi þess við framkvæmdir í og 

við Helguvík og mikið rask hefur orðið á stórum hlutum þess. Þá er m.a. búið að skemma bergið og 

hreiðurstæði norðan við vitann með því að losa mikið magn jarðefna fram af bjargbrúninni sem 

greiðir aðgang minks og tófu að varpinu. Norðurhluti bergsins sem og sunnan við Hólmsbergsvita eru 

þó enn óskemmd. 

Hólmsbergviti er enn góður fuglaskoðunarstaður en þó er ekki mælt með því að vísa þangað 

ferðafólki þar sem aðkoma að svæðinu er ekki til fyrirmyndar vegna mikilla framkvæmda á svæðinu 

og mikillar nálægðar við iðnaðarsvæði og eyðileggingar stórs hluta bergsins. 

Bergvötn 

Ofan Hólmsbergs er að finna tjarnir og votlendissvæði sem kallast Bergvötn. Á sumrin er þar m.a. 

hægt að sjá álftir, skúfendur, stokkendur, æðarkollur, sílamáf, svartbak, ritur, kríur, hrossagauka, 

þúfutittlinga, lóur og stelka (Norðurál, 2007). 

Aðgengi að ekki gott og nálægð við iðnaðarsvæði og byggingarsvæði í Helguvík er mikið og því ekki 

mælt með að vísa þangað ferðafólki.  

Melabergsvötn 

Melabergsvötn er lítið tjarna- og votlendissvæði mitt í fremur hrjóstrugu umhverfi og ætti því að laða 

að sér ýmsar fuglategundir s.s. óðinshana, lóm, ýmsa andfuglar og flækingsfugla. Tæplega kílómeters 

ganga austur af bænum Melaberg við Garðskagaveg, sunnan Sandgerðis. Slóði liggur að svæðinu. 

Þetta svæði hefur mjög lítið verið skoðað og því eru engin fyrirliggjandi gögn til um fuglalíf 

Melabergsvatna. Því er ekki mælt með Melabergsvötnum sem sérstökum fuglaskoðunarstað, þó 

vissulega sé um mjög spennandi stað að ræða. 

Seltjörn 

Seltjörn og Sólbrekkuskógur eru nokkuð góðir fuglaskoðunarstaðir og aðgengi mjög gott.  

Ekki er þó mælt með þessum stað sem sérstöku fuglaskoðunarstaki vegna mikillar truflunar frá öðru 

útivistarfólki og stangveiðifólki sem nota tjörnina mikið til að æfa fluguköst. 

Snorrastaðatjarnir og Háibjalli 

Snorrastaðatjarnir eru sjö gróskumiklar tjarnir í úfnu hrauninu. Skammt frá tjörnunum er að finna 

gróðursælan skógarreit við Háabjalla. Háibjalli er hluti af sömu misgengisdældinni og Hrafnagjá. 

Háibjalli er afar mikilvægur áningarstaður fargesta á vorin og haustin (Jóhann Óli Hilmarsson og 
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Ólafur Einarsson, 2009). Frá september fram í nóvember er nokkuð algengt að sjá sjaldgæfa fugla á 

borð við glóbrysting, hettusöngvara, laufsöngvara, glókoll, grágríp og fjallafinku (Gunnlaugur 

Þráinsson o.fl., 2011, Gunnlaugur Þráinsson o.fl., 2009, Yann Kolbeinsson o.fl., 2008, Yann 

Kolbeinsson o.fl., 2007, Yann Kolbeinsson o.fl., 2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson 

o.fl., 2004 og Yann Kolbeinsson o.fl., 2003). 

Aðgengi að Snorrastaðartjörnum og Háibjalla er ekki gott og því lítið til af gögnum um fuglalíf 

svæðisins. Þetta eru þó einstakir fuglaskoðunarstaðir að öllu leiti, einkum á fartíma og yfir 

sumartíma. Ef aðgengi væri betra væru þetta að öllum líkindum mjög vinsælir skoðunarstaðir meðal 

fuglaáhugafólks. 

Trölladyngjur og Höskuldarvellir 

Trölladyngjur og Höskuldarvellir einkennast af mosavöxnum hraunum, graslendi og ógrónum melum 

og skriðum. Hér er að finna auðugt fuglalíf miðað við jarðhitasvæði, en þó mun færri tegundir og 

færri fugla en mörg önnur svæði á Reykjanesskaga. Talið er að þar verpi á milli 15-30 fuglategundir, 

aðallega mófuglar. Smyrill hefur orpið í Lambafelli og vestan í Sveifluhálsi við Ketilsstíg (Ásrún o.fl., 

2009).  

Miðað við önnur svæði á Reykjanesskaga eru þessi svæði fremur rýrir fuglaskoðunarstaðir og því ekki 

mælt með Trölladyngju og Höskuldarvöllum sem sérstökum fuglaskoðunarstökum. 

6 Almennar tillögur 
Mynda þarf samstarfsvettvang fyrir aðila sem standa munu að fuglastígnum. Finna þarf bæði 

ábyrgðaraðila og samstarfsaðila fyrir fuglastíginn. Fuglastígurinn gæti t.d. heyrt undir Reykjanes 

Jarðvang eða Markaðsstofu Suðurnesja. Mikilvægt er að ábyrgðaraðili fuglastígsins sé í góðu 

sambandi við reynda fuglafræðinga og fuglaskoðara sem þekkja vel til staðarhátta við frekari útfærslu 

stígsins, við gerð fuglaskilta og annars fræðsluefnis fyrir fuglastíginn. Þekkingarsetur Suðurnesja er 

aðili að Reykjanes Jarðvangi og innan veggja þess starfa líffræðingar sem geta komið að þeirri vinnu 

sem þarf að fara fram til að byggja upp fuglastíg á Reykjanesi. Á Náttúrustofu Suðvesturlands hefur 

einnig byggst upp mikil þekking á fuglalífi Reykjanesskagans og því er stofan kjörinn samstarfsaðili. 

Þessir aðilar og fleiri gætu t.d. myndað einskonar klasa í kring um fuglastíginn.  

Mikilvægt er að hafa náið samráð við alla þá aðila sem fuglastíginn varða, til að tryggja lýðræðisleg 

vinnubrögð. Þetta á sérstaklega við um landeigendur staða sem draga að sér mikið fuglalíf, t.d. 

landeigendur æðarvarpsins við Norðurkot og landeigendur á Vatnsleysuströnd þar sem fuglaskoðarar 

þurfa að nota heimreið viðkomandi aðila til að komast nær fuglunum.  

 Ábyrgðaraðili fuglastígsins ætti hafa samráð við landeigendur um að merkja þá staði sem 

hentað geta fuglaunnendum og þeir eru velkomnir á. Hægt væri að koma merki fuglastígsins 

fyrir við veginn þar sem fuglaskoðarar eru boðnir velkomnir. 

 Ábyrgðaraðili fuglastígsins ætti að standa fyrir fræðslu fyrir heimamenn um fugla og hvaða 

jákvæðu efnahagslegu áhrif þeir geta komið með inn í samfélagið. 

 Ef sveitarfélögin á Suðurnesjum fara út í þá vinnu að setja á fót fuglastíg væri kjörið að hafa 

samvinnu við Sveitarfélagið Ölfus og hafa Hlíðarvatn með í fuglastígnum. Hlíðarvatn er 

mikilvægt fuglasvæði og auk þess landfræðilega hluti af Reykjanesskaga og þar af leiðandi 

fuglastígnum. 
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Markaðssetning og fræðsla um fuglastígsins er afar mikilvæg.  

 Útbúa þarf logo fyrir fuglastíginn sem einnig er hægt að nota til merkingar við áhugaverða 

fuglaskoðunarstaði. 

 Kortleggja þarf fuglastíginn og einstaka hluta hans. 

 Setja þarf upp greinagóða heimasíðu fyrir fuglastíginn á nokkrum tungumálum.  

 Fuglastígs smáforrit (app) gæti reynst góð og notendavæn nálgun fyrir kort og aðrar 

upplýsingar.  

 Útbúa fuglamerkjaraleik (e. twitcher) þar sem fuglaskoðarar geta sent inn upplýsingar um 

það hvaða fugla þeir hafa séð. Getur verið smáforrit og/eða á pappírsformi. Skili fuglaskoðari 

inn upplýsingunum væri hægt að útbúa einhverskonar skjal eða verðlaun fyrir viðkomandi. 

Upplýsingarnar sem fást úr leiknum væri hugsanlega hægt að nýta í vísindaskyni. 

 Hafa QR-merki fyrir farsíma, sem myndi tengja viðkomandi við heimasíðu fuglastígsins. 

 Gefa út bæklinga á nokkrum tungumálum, þar sem fuglastígurinn er kynntur og leiðirnar og 

staðirnir sýndir á korti.  

 Standa fyrir, eða styrkja, gerð fuglavísis fyrir Reykjanessvæðið á nokkrum tungumálum. 

 Standa fyrir hönnunarsamkeppni um hönnun minjagrips fyrir fuglastíginn, sem jafnframt 

getur verið minjagripur fyrir Reykjanesskaga. 

 Styrkja gerð sjónvarpsþáttar eða kynningamyndbands þar sem fuglastígurinn er kynntur á 

skemmtilegan hátt. 

 Standa fyrir árlegri fuglaskoðunarhátíð, t.d. á fartíma á haustin. 

 Við Reykjanesbraut, á afleggjaranum upp að Flugstöð Leifs Eiríkssonar, er hægt að útbúa 

stórt kynningarplan fyrir Reykjanesskagann í heild sinni og þar með talinn fuglastíginn. Útbúa 

þyrfti snyrtilegt plan sem væri fyrsti viðkomustaður erlendra ferðamanna sem ferðast um á 

eigin vegum. Við planið væru stór upplýsingaskilti og hugsanlega líka aðstaða fyrir starfsmann 

Upplýsingamiðstöðvar Reykjaness. Einnig mætti hugleiða að setja upp minni kynningarstaði 

fyrir stíginn sem væri meira hugsaður fyrir ferðafólk sem ekki er að koma frá flugstöðinni. 

Upplýsingaskilti eru afar mikilvæg tæki til þekkingarmiðlunar. Kannanir hafa sýnt að mikill meirihluti 

íslenskra og erlendra ferðamanna hafa mjög eða fremur mikinn áhuga á að fá meiri fræðslu um 

fuglalíf (Rögnvaldur Guðmundsson, 2009) og því mikilvægt að upplýsingar á fuglaskiltum séu 

ýtarlegar og fræðandi. 

 Upplýsingar um þá fugla sem búast má við að finna á viðkomandi stað og á hvaða árstíma. 

 Upplýsingum um að svæði séu á náttúruminjaskrá eða á lista yfir alþjóðlega mikilvæg 

fuglasvæði ætti að koma á framfæri við fuglaskoðara og ferðamenn á upplýsingaskiltum. 

 Greinagóðar upplýsingar um mikilvægi og sérstöðu hvers svæðis fyrir fugla. 

 Upplýsingar um ábyrgð Íslendinga á heimsvísu gagnavart þeim fuglum sem um skagann fara. 

 Skemmtilegt getur verið að setja einnig á skiltin menningarlegar upplýsingar um fugla, t.d. 

um það hlutverk sem hrafnar, lóur og aðrir fuglar hafa gengt í gamalli trú og þjóðsögum. 

 Á fuglaskiltum ætti að hvetja fuglaskoðara og aðra lesendur til að fylgja siðareglum um 

fuglaskoðun. Það er misjafnt eftir staðarháttum og tegundum hvaða reglur eiga við, en þær 

eiga það sameiginlegt að hvetja til virðingar fyrir náttúrunni. Dæmi um siðferðislegar reglur 

fyrir fuglaskoðara hafa t.d. verið settar fram af Eiríki Vilhelm Sigurðarsyni (2011): 

o Forðast að nálgast hreiður og unga eftir fremsta megni. 
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o Sýna aðgætni þegar nálgast er sjaldgæfar tegundir eða tegundir sem stendur ógn af 

mönnum. 

o Draga út notkun á utanaðkomandi hljóðum og lágmarka það eftir fremsta megni að 

sjást. 

o Ekki nálgast fugl frekar eftir að hann hefur komið auga á þig. 

o Halda sig við slóða/vegi og göngustíga. 

o Forðast skal að raska dýralífi eða viðkvæmum gróðri. 

o Nýta fjarsjár við skoðun og myndatöku. 

o Skilja ekki eftir rusl. 

Þegar bílastæði eru gerð við góða fuglaskoðunarstaði er mikilvægt að vanda vel til verka. Passa þarf 

að raska umhverfinu sem minnst og gæta þess að bílastæðisgerð fari ekki fram á varptíma og séu ekki 

of nálægt kjörlendi styggra fugla. 

Fuglaskoðun úr bíl er mjög þægileg leið til að skoða fugla án þess að trufla þá. Fuglarnir styggjast 

síður ef fuglaskoðarar halda sig inn í bíl, þar sem þeir virðast ekki líta á bíla sem sérstaka ógn. Þar sem 

það á við væri því tilvalið að bílastæði væru hönnuð þannig að auðvelt sé að skoða fuglana úr bílnum. 

Passa þarf að útsýni sé gott yfir viðkomandi svæði úr bílhæð. Þess háttar bílastæði gætu sumstaðar 

komið í stað fuglahúsa og minnkað þannig bæði jarðrask og truflun sem fuglarnir verða fyrir vegna 

umgangs um búsvæði þeirra. Með því að fara þessa leið í bílastæðahönnun er aðgengi fatlaðra að 

fuglum einnig tryggt, þar sem þeir eiga oft erfitt með að komast að góðum fuglaskoðunarstöðum 

nema með bíl. 

 

Fuglastígur getur einnig verið hluti af stærri náttúrustíg. Reykjanesskaginn í heild sinni er mikil 

náttúruperla. Fjörur skagans eru einstaklega lífríkar og fjölbreyttar en afar fáir þekkja til þessara 

fjörusvæða í dag, auk þess er svæðið einstakt á landsvísu hvað varðar jarðfræði þess. Með aukinni 

fræðslu og leiðsögn um náttúru og lífríki svæðisins er hægt að opna mörg spennandi tækifæri fyrir 

innlenda og erlenda náttúruunnendur til að læra og njóta þeirrar dásamlegu náttúrutöfra sem 

Reykjanesskagi býr yfir.  
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7 Lokaorð 
Fuglaskoðun er einn af mögulegum vaxtarsprotum í ferðamennsku á Íslandi í dag. Sem 

fuglaskoðunarsvæði er Reykjanesskaginn einstakur, bæði hvað varðar fjölda fugla og fjölbreytileika 

sem og aðgengi að frábærum fuglaskoðunarstöðum allt árið um kring. Að kynna skagann sem 

fuglaskoðunarsvæði mun skapa gott tækifæri fyrir sveitarfélög og aðra aðila í ferðaþjónustu á 

svæðinu til auka heildarvirði Reykjanesskagans fyrir ferðaþjónustu og beina ferðamönnum í ríkari 

mæli um náttúruperlur svæðisins. 

Fuglastígur, bætt aðgengi og fjölgun upplýsingaskilta um náttúru Reykjanesskagans mun ekki 

eingöngu gagnast ferðamönnum heldur einnig stuðla að aukinni umhverfisvitund og bættri umgengni 

um náttúru skagans og vonandi hjálpa til við að ýta undir jákvæðari ímynd svæðisins í augum 

heimamanna og annara Íslendinga. 

Mikilvægt er að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi við uppbyggingu fuglastígs á Reykjanesskaga því 

aðeins þannig er hægt að tryggja að bæði ferðafólk og heimamenn geti notið og upplifað 

náttúruperlur Reykjanesskagans um ókomin ár. Brýnt er að horfa til framtíðar varðandi skipulagsmál 

á fuglaskoðunarstöðum, sem og öðrum ferðamannastöðum, til að tryggja að þolmörk viðkomandi 

svæða séu metin og virt og mikilvægt er að tryggja gott samráð milli þeirra aðila sem að fuglastígnum 

standa.  
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Kortaskrá 
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Steindepill 
     

v v 
     

Á bersvæði, í fjörum, mýrum og ræktuðu landi 

Moldþröstur 
        

  
  

Skóglendi, garðar og fjörur 

Svartþröstur 
   

v v v v v 
    

Skóglendi, garðar. Utan varptíma oft í fjörum 

Gráþröstur 
            

Skóglendi, garðar og fjörur 

Skógarþröstur 
    

v v v 
     

Skóglendi, garðar. Utan varptíma oft í fjörum 

Söngþröstur 
            

Skóglendi, garðar. Utan varptíma oft í fjörum 

Mánaþröstur 
    

 
       

Skóglendi, garðar og fjörur 

Þorraþröstur             Fjörur 

Laufsöngvari 
            

Skóglendi og garðar 

Gransöngvari 
            

Skóglendi 

Hnoðrasöngvari 
            

Skóglendi 

Spésöngvari 
        

 
   

Skóglendi 

Síkjasöngvari 
        

 
   

Skóglendi og fjörur 

Elrisöngvari 
        

  
  

Skóglendi og fjörur 

Seljusöngvari 
        

 
   

Skóglendi og fjörur 

Hettusöngvari             Skóglendi og fjörur 

Garðsöngvari 
            

Skóglendi og garðar 

Hauksöngvari 
            

Skóglendi 

Netlusöngvari 
            

Skóglendi og fjörur 

Þyrnisöngvari 
         

 
  

Skóglendi og fjörur 

Grænsöngvari 
        

 
   

Skóglendi og fjörur 

Glókollur 
   

v v v v 
     

Skóglendi og garðar 
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Tegund Ja
n

 

Fe
b

 

M
ar

 

A
p

r 

M
aí

 

Jú
n

 

Jú
l 

Á
gú

 

Se
p

 

O
kt

 

N
ó

v 

D
es

 

Kjörlendi 

Grágrípur 
            

Skóglendi 

Flekkugrípur 
            

Skóglendi 

Peðgrípur 
        

 
   

Skóglendi 

Græningi 
        

 
   

Skóglendi 

Hrafn 
   

v 
        

Klettar, gil, hraun og þéttbýli 

Stari 
   

v v v 
      

Þéttbýli 

Bókfinka 
            

Skóglendi og garðar 

Fjallafinka 
            

Skóglendi 

Rósafinka 
        

 
   

Skóglendi og fjörur 

Barrfinka 
        

  
  

Skóglendi og garðar 

Auðnutittlingur 
   

v v v 
      

Skóglendi og garðar 

Sportittlingur 
            

Margskonar kjörlendi 

Gulskríkja 
        

 
   

Skóglendi 

Grænskríkja 
         

 
  

Skóglendi 

Rákaskríkja 
         

 
  

Skóglendi 

Krúnuskríkja 
         

 
  

Skóglendi og fjörur 

Krossnefur 
            

Barrskógar 

Kjarnbítur 
   

 
        

Skóglendi 

Snjótittlingur 
    

v v v 
     

Við ströndina og í þéttbýli 
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2006, Yann Kolbeinsson o.fl., 2005, Yann Kolbeinsson o.fl., 2004 og Yann Kolbeinsson o.fl., 2003, Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl. 1994, Ævar 
Pedersen og Jón Baldur Hlíðberg, 1998, og úr óútgefnum gögnum Náttúrustofu Suðvesturlands. 


