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1 Snæfellsnes – Töfrandi heimur 

Snæfellsnes býður upp á fjölbreytt og töfrandi landslag. Nesið er um 90 km langt prýtt háum og oft á 

tíðum hrikalegum fjallgarði, sem mótast hefur við eldgos og jökulrof. Yst á fjallgarðinum trónir 

Snæfellsjökull og umhverfis hann er yngsti þjóðgarður landsins, Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull.  

Á Snæfellsnesi má finna ölkeldur, hvítar strendur, lífleg fuglabjörg, skemmtileg þorp og bæi. 

Brim og eyjar, einstakar gönguleiðir og fjölbreytt afþreying gerir ferð á Snæfellsnes sannarlega að 

ævintýri. 

1.1 Áhugaverðir staðir á nesinu1 

• Bjarnarhöfn 

• Eldfjallasafn 

• Gallerí Lundi 

• Æðarsetur Íslands 

• Gallerí Jökull 

• Lýsuhólslaug 

• Vatnasafnið 

1.2 Helgafell2 

Helgafellið er fornfrægt fjall (73 m) og þaðan er fagurt útsýni yfir Breiðafjörð. Þjóðtrúin segir að þrjár 

óskir uppfyllist ef maður lítur aldrei um öxl og mælir ekki orð af munni meðan gengið er á fjallið. 

Óskirnar mega einungis vera góðs hugar, engum má segja þær og biðjandi þarf að horfa til austurs. 

Upp á Helgafelli er útsýnisskífa svo auðvelt er að átta sig á fjallahringnum. Núverandi 
kirkja á Helgafelli var reist 1903 og tekur 80 manns í sæti. (Umhverfisstofnun, á.á.) 

Árið 1184 var klaustur af Ágústínusarreglu flutt frá Flatey að Helgafelli og eftir það var staðurinn 

menntasetur og höfuðstaður bóklegrar iðju á Vesturlandi. Uppi á Helgafelli er tóft, hlaðinn úr 

hellugrjóti sem talin er vera rúst af kapellu munkanna. 

1.3 Djúpalónssandur 

Djúpalónssandur er skemmtileg malarvík með ýmsum furðulegum klettamyndunum. Á árum áður var 

þar útgerð og verbúðarlíf og þótti mönnum þar reimt. Frá þeim tíma eru 4 aflraunasteinar sem liggja 

undir kletti þegar komið er niður á sandströndina; Fullsterkur 154 kg, Hálfsterkur 100 kg, Hálf-

drætt¬ingur 54 kg, Amlóði 23 kg. Vinsælt er að reyna krafta sína á steinunum. 

Breski togarinn Epine GY 7 frá Grímsby fórst í aftakaveðri fyrir utan Djúpalónssand í mars 1948. 

Fimm skipsverjar lifðu slysið af en 14 manns fórust. Járn úr skipinu er á víð og dreif um sandinn. 

1.4 Arnarstapi 

Á Arnarstapa var áður fyrr kaupstaður og mikið útræði og lendingin var talin ein sú besta undir Jökli. 

Arnarstapi er vinsæll ferðamannastaður, þar er hótel, tjaldsvæði, gistihús og veitingastaðir. Þaðan er 

einnig boðið er upp á ferðir á Snæfellsjökul. 

 
1  Mjög margir áhugaverðir staðir eru á Snæfellsnesi og hér eru aðeins fáir nefndir á nafn. 
2  Guðrún Ósvífursdóttir, ein helsta sögupersóna Laxdælu bjó síðari hluta ævi sinnar á Helgafelli. Þar var 

hún greftruð að írskum sið. Á leiðinu er minnisvarði gerður úr steini úr Helgafelli með ártalinu 1008, en 
steinninn var settur á leiðið 1979 
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1.4.1 Bárður Snæfellsás 

Steinlistaverkið Bárður Snæfellsás eftir Ragnar Kjartansson myndhöggvara setur mikinn svip á svæðið. 

Sagt er frá því í Bárðar sögu Snæfellsáss að Bárður hafi gefist upp á samneyti við fólk og að lokum 

gengið í jökulinn Upp frá því er Bárður af sumum talinn verndari svæðisins. Þeim sem hyggja á ferðir á 

Snæfellsjökul er bent á að kynna sér vel aðstæður og ástand jökulsins.  

2 Þjóðgarðurinn 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er staðsettur á utanverðu Snæfellsnesi á Vesturlandi. Hann er um 170 

km2 að stærð og fyrsti þjóðgarður landsins sem nær að sjó. Þjóðgarðurinn var stofnaður 28. júní árið 

2001 í þeim tilgangi að vernda bæði sérstæða náttúru svæðisins og merkilegar sögulegar minjar. 

Jafnframt er markmiðið að auðvelda fólki að ferðast um svæðið og kynnast því. 

2.1 Snæfellsjökull 

Snæfellsjökull er 1446 m hár og hefur oft verið kallaður konungur íslenskra fjalla. Jökullinn sért Víða á 

landinu og njóta margir fegurðar hans í fallegu sólsetri. Sumir finna sterk áhrif frá jöklinum og telja að 

hann sé ein af sjö stærstu orkustöðvum jarðar.  

Fjallið er virk eldkeila sem hefur hlaðist upp í mörgum hraun- og sprengigosum á síðustu 800 

þúsund árum. Toppgígurinn er um 200 metra djúpur, fullur af ís og girtur íshömrum. 

Snæfellsjökull er frægur fyrir meinta dulræna krafta sem í honum eru sagðir búa og fyrir að 

vera upphafsstaður ævintýra söguhetjanna í bókinni Leyndardómar Snæfellsjökuls eftir Jules Verne. 

(Markaðsstofa Vesturlands, á.á.) 

2.2 Vatnshellir 

Haustið 2009 var ákveðið að gera Vatnshelli í þjóðgarðinum Snæfellsjökli aðgengilegan en um leið að 

loka honum og stýra umferð í hann. Hellirinn hefur verið gerður aðgengilegur með hringstiga en umferð 

um hann er aðeins leyfð með leiðsögn. 

Vatnshellir er hraunhellir í suðurhlíðum Purkhólahrauns. Hann er um 200 m langur og hátt til 

lofts og vítt til veggja.  

2.3 Dýralíf og gróðurfar 

2.3.1 Fjölbreytt dýralíf 

Á gönguferð eftir ströndinni má búast við að sjá sel, bæði útsel og landsel. Ekki eru þó stór látur innan 

þjóðgarðsins. Oft er líflegt í pollum og gjótum á ströndinni, einkum þegar sjór er nýfallinn út. Kuðungar, 

marflær, krabbar, sprettfiskar og fleiri smádýr vekja þá áhuga athugulla gesta. 

Hvalir, t.d. háhyrningur, hrefna og hnísa, eru algengir við Snæfellsnes og er rétt að hafa augun 

vel opin því þeir sjást oft frá ströndinni. Dýpra undan halda stórhveli sig, s.s. búrhvalur. Talsvert er af 

ref í hrauninu og meðfram ströndinni. Minkur heldur sig í fjörunni þar sem æti er helst að hafa. 

Hagamýs eiga góða daga í hrauninu og ef horft er eftir hinu smáa má sjá ýmis smádýr trítla um. 

Sjófuglar er áberandi á svæðinu og verpa þeir meðfram allri ströndinni. Má þar nefna 
langvíu, stuttnefju, álku, fýl, ritu, dílaskarf og toppskarf. (Markaðsstofa Vesturlands, á.á.) 

Skarfar eru fimir kafarar og má víða sjá þá messa á klettum meðfram ströndinni. Skarfar verpa í 

þyrpingum á lágum klettum og hólmum. Á varptímanum hafa fullvöxnu toppskarfarnir fjaðurtopp á 

höfðinu. Dílarskarfur er talsvert stærri en toppskarfur og verður ljós að framanverðu á varptímanum. 

Í friðlandinu Arnarstap-Hellnar í næsta nágrenni við þjóðgarðinn eru toppskarfur og rita 

áberandi og hægt að komast í mikla nálægð við rituna á Arnarstapa. 
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Teistur sjást helst við Malarrif og Lóndranga. Máfar og fýlar verpa á víð og dreif og af þeim eru 

svartbakur, silfurmáfur, hvítmáfur og sílamáfur algengir.  

Stór kríuvörp eru á Arnarstapa og Rifi enda eitt stærsta kríuvarp Evrópu þar. Krían er 

einkennisfugl Snæfellsbæjar og heillandi á sinn hátt, fíngerður og tignarlegur fugl og dugleg að vernda 

unga sína. Þegar vetur er hér á landi heldur krían sig á suðurhveli jarðar. 3  

2.3.2 Gróður 

Jarðvegur á utanverðu Snæfellsnesi er víða gljúpur og heldur illa vatni en gróðurlendi er þó marg-

breytilegt, frá fjöru til fjalls. Strandgróðurinn er afar fjölskrúðugur og víða eru tærar tjarnir með litfögru 

þangi og þara. Mosinn er oft þykkur á hraunum og blómjurtir í bollum og gjótum.  

Trjágróður er takmarkaður, og engin há tré, en finna má birki- og reynihríslur í hraungjótum. Á 

meðal sjaldgæfra tegunda sem vaxa á svæðinu eru skrautpuntur og ferlaufungur sem er friðlýst tegund. 

Lyngmóar eru útbreiddir á Snæfellsnesi og víða góð berjalönd.  

Búðahraun á sunnanverðu Snæfellsnesi var friðað að stórum hluta vegna grósku og 
fjölbreytileika gróðursins. Meginástæða þessa mikla gróðurs er talin vera sú að sjór leikur 
um undirstöður hraunsins og er raki því mikill. (Markaðsstofa Vesturlands, á.á.) 

Fundist hafa rúmlega 130 tegundir plantna í hrauninu og við fyrstu sýn vekja burknarnir oftast mesta 

athygli. Alls hafa fundist 16 tegundir burkna á Íslandi og af þeim vaxa 11 í Búðahrauni. Fjöllaufungur, 

dílaburkni og stóriburkni eru mest áberandi, enda stærstir, en tófugras er algengt og þrílaufungur og 

þríhyrnuburkni vaxa víða. 4 

Af tegundum sem ná mikilli hæð í hrauninu má nefna mjaðurt, blágresi og sóleyjar. Í sandinum 

má m.a. finna túnvingul og melgresi, tágamuru, klóelftingu, brennisóley, holurt, blóðberg, hvítmöðru, 

lambagras og túnfífil. 

 
Dagsetning í dag 
 
 
Undirskrift nemanda 
 

  

 
3  Til þess að njóta bjartra sumarnátta yfir varptímann hefur hún komið sér upp sérstakri flugtækni og 

getur langflug hennar numið allt að 40.000 km á ári. 
4  Í hrauninu er einnig að finna blómlendi og vallendisbolla, lyngfláka, mosaþembur og klettagróður, 

birkirunna og stöku reynitré. 
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