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Velkomin í Hornafjörð! 

Sveitarfélagið Hornafjörður nær frá Skeiðarársandi í vestri í miðjar 
Hvalnes skriður í austri.  Bærinn Höfn er staðsettur í Hornafirði og 
þangað sækja hinir ríflega tvöþúsund íbúar sveitarfélagsins alla helstu 
þjónustu. Á svæðinu er blómlegt mannlíf og náttúran afar falleg.  

Lýsingar á staðháttum og akstursleiðum miðast við að ferðin hefjist á 
Höfn. Á tjaldstæðinu  á Höfn er hægt að fá lánaðar tvær tegundir af 
útispilum sem hægt er að hafa með sér á þá staði sem  nefndir eru í 
bæklingi þessum. Leikreglur fylgja spilunum og allir í fjölskyldunni 
ættu að geta spilað með og haft gaman af. Tekið er fram í  
bæklingnum hvaða staðir henta fyrir hvaða leiki,  en að sjálfsögðu er 
frjálst að nota spilin á öðrum stöðum ef áhugi er fyrir hendi.  

Bæklingurinn er unninn sem lokaverkefni til B.A. gráðu í Tómstunda– 
og félagsmálafræðum. Höfundur er Bryndís Ósk Björnsdóttir. 

Fræðilegar upplýsingar í bæklingi þessum eru fengnar af heimasíðu 
sveitarfélagsins, www.rikivatnajokuls.is en þar má finna ýmiskonar 
fróðleik og gagnlegar upplýsingar tengdar svæðinu. 

Myndir eru flestar úr einkasafn höfundar. Loftmynd af akstursleið að 
Míganda er fengin af kortasvæði Google (Google Maps) og er hún birt 
með merkingum höfundar. 

 

 
Markmið bæklingsins 

Vonin er sú að gestir svæðisins njóti dvalarinnar og finni áhuga-
verða afþreyingu sem hæfir öllum í fjölskyldunni.  
Í bæklingnum eru hugmyndir að afþreyingu sem miðar að því að 
fjölskyldan geti upplifað saman nýja og skemmtilega hluti.  

Gaman væri að heyra frá ykkur hvað þið gerðuð meðan dvalið 
var á svæðinu og hvort þið lærðuð eitthvað nýtt, ásamt áliti 
ykkar á bæklingnum eða öðru sem þið viljið koma á framfæri. 
Hægt er að klippa öftustu blaðsíðuna af bæklingnum og senda til 
ferðamálayfirvalda á Hornafirði, án sendingarkostnaðar. Einnig 
er hægt að skila forminu í sérmerkt hólf sem staðsett er í 
þjónustuhúsi tjaldstæðisins á Höfn. Dregið verður úr innsendum  
ábendingum og geta þátttakendur átt von á skemmtilegum 
glaðningi.  



 

Einarslundur 

 

Kassann sem hægt er að fá lánaðan á 
tjaldstæðinu á Höfn.  
Í honum er: 

- Sláturgarn 
- Hnífur 
- Bor 
- Trjáklippur 

. 

Gott að hafa með 

 

Einarslundur er staðsettur við  
bæjarmörk Hafnar. Þegar ekið er eins 
og leið liggur út úr þéttbýlinu er ekið 
yfir pípuhlið. Þar er hægt að beygja til 
hægri og aka sem leið liggur að skóg-
inum. Hægt er að leggja ökutækjum þar 
sem gengið er inn á svæðið en inn-
gönguhlið er merkt með skilti. 

Staðsetning 

Einarslundur er lítill skógur rétt við bæjarmörk Hafnar.  
Það var Einar Hálfdánarson sem hóf þar skógrægt um miðja 
tuttugustu öldina og  dregur lundurinn nafn sitt af honum. Í dag er 
skógurinn í umsjá Félags fuglaáhugamanna á Hornafirði og hentar 
staðurinn vel til fuglaskoðunar.  

Unga kynslóðin á Höfn hefur í gegnum tíðina gjarnan nefnt skóginn 
Ugluskóg þó svo að uglur séu sjaldséðar á þessum slóðum. Vinsælt 
er hjá barnahópum að hjóla í Ugluskóg með nesti, enda um langt 
ferðalag að ræða fyrir litla fætur. Þar má gleyma sér við leiki og 
hinar ýmsu rannsóknir og athuganir og auðvelt að eyða heilu dög-
unum í þessu fallega og spennandi umhverfi.   

Í skóginum er mikið af greinum sem klipptar hafa verið af trjánum 
við grisjun. Þær er hægt að nota í ýmsa leiki og föndur, allt eftir vilja 
og hugmyndaflugi. 

Þetta svæði hentar fyrir bæði Kubb 
og Randers keilur 

Fróðleiksmoli 

Hálsmen 

Markmiðið er að búa til hálsmen úr efniviði sem hægt er að finna í lund-
inum. Byrjið á að ganga um svæðið og finna greinar sem klipptar hafa 
verið af trjánum.  Veljið þær greinar sem ykkur finnst fallegar en passa 
þarf að hafa þær hæfilega þykkar. Greinar með þykkt á við vísifingur 
fullorðins henta vel. Notið borinn úr kassanum til að bora í gegnum 
kjarna trjábitans. Þegar borað hefur verið í gegnum nokkra trjábita er 
hægt að þræða þá upp á bandið og þannig útbúa náttúrulegt hálsmen. 
Hægt er að fletta berkinum af sumum bitunum til þess að auka fjölbreyt-
nina og gera hálsmenið flottara.  

Það er um að gera að láta hugmyndaflugið ráða för og prófa sig áfram. 
Einnig er hægt gera armband eða aðra hluti sem ykkur dettur í hug.  
Í föndurkassanum af tjaldstæðinu er hálsmen og fleiri munir  sem hægt 
er að nota sem fyrirmynd. 



 

Vestrahorn 

- Nesti 

- Vetlingar og húfa 

- Myndavél 

Leiðarlýsing 

Gott að hafa með sér 

Ekið er frá Höfn eftir  
Hafnarnesvegi að þjóðvegi 
númer 1. Þar er beygt til hægri 
og ekið sem leið liggur að Al-
mannaskarðsgöngum en þar er 
beygt til hægri inn á ó-
malbikaðan veg. Fljótlega 
koma í ljós klettar beggja vegna 
vegar. 

Vestrahorn er tignarlegt fjall og svolítið sérkennilegt í laginu. Það lítur 
í raun út eins og stór grjóthrúga með risa stórum kletti ofan á. Til 
gamans má geta að ungum Hornfirðingum hefur gjarnan fundist fjallið 
minna á merki ofurhetjunnar Batman og gengur fjallið í daglegu tali 
heimamanna oftar en ekki undir nafninu Batman-fjallið.  

Kletturinn sem stendur upp úr hrúgunni er djúpberg og kjörið til 
klifurs. Þar er þó mjög erfitt að klifra auk þess sem fýllinn sem þar býr 
er  ekki sérlega gestrisinn og ælir gjarnan lýsi á þá sem nálægt koma.  

Á svæðinu er þó fallegt um að lítast og  stutt er í  svarta sanda og 
ógnarstórar öldur. Gaman getur verið að ganga um sandinn og skoða 
þann fjársjóð sem sjórinn hefur skolað á land. Sjóslys hafa orðið á 
þessu svæði og enn má sjá brot úr skipsflökum í fjörunni. Einnig 
kemur fyrir að hvali reki á land á þessum slóðum því ekki óalgengt að 
finna hvalbein af öllum stærðum og gerðum. 

Fróðleiksmoli 

Við veginn eru klettar sem henta vel til klifurs sem gjarnan er nefnt 
grjótglíma. Þá er ekki ætlast til þess að fólk klifri hátt heldur nýti frekar 
breidd klettanna. Færi sig stutt frá jörðu og klifri þannig frá einum enda 
til annars. Klifur af þessu tagi er góð æfing og reynir töluvert á, en þar 
sem fallið er lágt er ekkert að óttast. Mikilvægt er að velja sér stað með 
mjúku undirlagi en víða er gras eða mosi á þessu svæði. Varast skal að 
klifra of hátt og forðast að velja kletta þar sem grjót er fyrir neðan.  

Ef börn eru með í för getur verið gott og gaman að ræða við þau að klifri 
loknu um það hvernig þeim fannst ganga, hvort þau hafi fundið fyrir 
hræðslu og þá af hverju eða við hvaða aðstæður. Þeir sem ekki vilja kli-
fra geta gengið út á svartan sandinn og leitað þar að framandi fjársjóði 
sem eflaust leynist í fjörunni. 

Góða skemmtun! 

Grjótglíma 



 

Mígandi 

Eyjan Skeggey í Skarðsfirði dregur nafn sitt af manninum Skeggja sem 
þar lét grafa sig ásamt gulli sínu og hvolfa bát yfir. Eitt sinn ætluðu 
nokkrir menn úr Nesjum að grafa eftir gullinu en um leið og gröfturinn 
hófst sýndist þeim bærinn í Þinganesi standa í björtu báli.  

Kona Skeggja hét Ketillaug. Sagt er að eftir dauða Skeggja hafi hún 
horfið upp í fjall nokkuð í Nesjum sem eftur það heitir Ketillaugarfjall. 
Hafði hún með sér ketil fullan af gulli og sagði áður en hún hvarf að 
þegar búið yrði að ná gulli Skeggja yrði hún auðfundin. Þó segja aðrir 
að til að finna ketilinn þurfi að ganga berfættur afturábak upp fjallið en 
það er að miklu leyti brattar skriður. Segir sagan að ekki megi líta aftur 
fyrir sig á leiðinni því þá hverfi ketillinn og finnist ekki. 

           -Munnmælasaga 

Sagan um Ketillaugu 

Staðsetning 

Aka skal eins og leið liggur frá Höfn, u.þ.b  
4 km. þar er beygt til hægri á gatnamótum 
Hafnarvegs og þjóðvegs númer 1 en svo 
beygt strax til vinstri inn á malarveg. Ekið 
eftir þeim vegi þar til hann skiptist í tvennt, 
skal þá velja leið til hægri og keyra áfram 
meðfram Bergá.  Fossinn er áberandi og 
auðvelt ætti að vera fyrir alla að koma auga á 
hann.   

Sjá kort  hér til vinstri. 

- Nesti 

- Söguna af Ketillaugu (hér að neðan) 

- Vatnsheldan jakka og buxur 

Gott að hafa með 

Veröldin í nýju ljósi 

Gengið er sem leið liggur upp hlíðina austan meginn við fossinn. Enginn 
stígur er afmarkaður og því skuluð þið velja þá leið sem ykkur þykir 
hentugust. Þegar komið er upp að fossinum, örlítið neðar en hann 
steypist fram af klettinum er hægt að ganga aftur fyrir hann. Þar hefur 
myndast hvilft sem auðvelt er að koma sér fyrir í. Þegar þangað er  
komið má sjá veröldina í nýju ljósi, þegar horft er á allt í gegnum vatnið 
sem þeytist fram hjá. Í jaðri vatnsins myndast fallegir regnbogalitir sem 
spennandi getur verið að skoða.  

Á bakvið fossinn er gaman að koma sér koma sér eins vel fyrir og hægt 
er, narta í nesi og hlusta á söguna um Ketillaugu. Á þessum stað er  
einnig gott að nota tímann og ræða um umhverfið og hvernig veröldin 
lítur út, séð í gegnum foss.  

Á veturna má vel stunda ísklifur á þessu svæði. 

Góða skemmtun! 



Haukafell 

30 km. vestan við Höfn er  
afleggjari merktur Haukafelli. 
Þaðan liggur ómalbikaður vegur á  
áfangastað en hann er fær öllum 
bílum. 

Haukafell er ein af náttúruperlunum í nágrenni Hafnar. 
Þar hefur Skógræktarfélag Austur-Skaftafellssýslu stundað trjárækt frá  
árinu 1985. Í dag er þar töluverður skógur  auk þess sem tré og blóm vaxa 
villt.  

Margt er hægt að gera sér til skemmtunar í Haukafelli og má þar nefna á 
sem rennur um svæðið en hún er kjörin til að vaða í og í góðu veðri getur 
verið gaman að synda í hylnum. Merktar gönguleiðir eru  á svæðinu sem 
og fræðsluskilti þar sem göngufólk er leitt  í allan sannleikann um  sögu 
svæðisins og hvernig jökullinn hafði þar áhrif á búsetu og líf fólks 
áðurfyrr. Tjaldstæði með góðri salernisaðstöðu er á staðnum og því kjörið 
að dvelja í Haukafelli yfir nótt.  

Haukafell er ákjósanlegur staður til að fræða börn um gróður og náttúrufar 
og því getur ferðin verið afar fræðandi fyrir börn ef foreldrar kynna sér 
upplýsingar um svæðið og segja frá á skemmtilegan hátt. Svæðið býður 
upp á  að fara í hina ýmsu leiki  en leikur svæðisins er Finndu tréð. 

Staðsetning 

- Aukaföt 

- Handklæði 

- Nesti 

- Útileikföng 

- Buff eða trefill 

- Spilin af tjaldstæðinu 

Fróðleiksmoli 

Gott að hafa með 

Þetta svæði hentar fyrir  
Kubb og Randers keilur 

Finndu tréð 

Í þessum leik eru tveir saman. Bundið er fyrir augu annars leik-
mannsins (gott að nota buff eða trefil) og er hann leiddur um svæðið 
og að tré sem hinn aðilinn hefur valið. Þar er stoppað og honum gefinn 
tími til að snerta tréð og átta sig á lögun, lykt og öðrum auðkennum 
sem hægt er að finna án þess að nota sjónina.  

Næsta skref er að fara til baka með þann blinda en leyfilegt er að fara í 
hringi og búa til auka króka til þess að villa um fyrir honum. Þegar 
komið er til baka er tekið frá augum leikmannsins og skal hann þá 
reyna að finna aftur tréð sem hann skoðaði áður blindandi.  

Spurningar sem gaman er að íhuga eftir leikinn eru til dæmis hvaða 
tegund er tréð, fann viðkomandi tréð aftur (og þá hvernig), hvað 
ruglaði hann, treysti hann þeim sem leiddi (afhverju eða afhverju 
ekki). 



 

Jökulsárlón 

 

Jökulsárlónið er fallegur og spennandi staður og þar er 
auðveldlega hægt að eyða heilum degi við ýmsa skemmtilega iðju.  
Hægt er að ganga töluvert um svæðið og oft má sjá seli í eða við lónið. 

Mikið af ís berst niður ána og eru þeir af öllum stærðum og gerðum og 
gaman getur verið að gefa sér tíma til að fylgjast með  
jökunum ferðast úr lóninu niður í sjó.  Ef heppnin er með ykkur má sjá 
jaka hafa endaskipti en það er tilkomumikil sjón. Endaskiptin eiga sér 
stað sökum þess að efri hluti jakans er þá orðinn þyngri en sá neðri og 
því snýst jakinn við.   

Lónið er 284 metra djúpt en þar sem það er dýpst er það um 300 metra 
undir sjávarmáli. Mesta dýpt lónsins er undir jöklinum en segja má að 
þar myndi lónið einskonar fjörð. Vegna ágangs hafsins styttist áin í  
sífellu og farvegurinn dýpkar samhliða því. Töluvert fuglalíf er hjá lóninu 
en þar má meðal annars sjá kríu, skúm og æðafugl en vestan lónsins er 
varpsvæði hins íslenska helsingjastofns.  

Gaman er að fara í  hina ýmsu leiki á svæðinu og má þar nefna hengi-
mann og parís þar sem hægt er að  nota sandinn sem teikniborð. Hér er 
einnig kjörið fyrir fjölskylduna að búa sér til ís með lítilli fyrirhöfn. 

Fróðleiksmoli 

Staðsetning 

- 2 plastpoka (misstóra, glæra, sterka) 

- Gróft salt 

- Mjólk 

- Íssósa 

- Verkfæri til að brjóta ísinn 

Gott að hafa með 90 km vestan við Höfn. 
Hægt er að beygja hvort 
heldur sem er niður að sjó 
austan eða vestan megin 
við hengibrúnna. 

Ísgerð 

Svona er farið að: 

Byrjið á því að finna jaka í fjörunni og brjóta ykkur bita af honum. 
Brjótið hann svo niður í smærri einingar, t.d. á stærð við ísmola.  

Í minni pokann setur þú: Mjólk, íssósu og smá sykur (sykrinum má 
sleppa). Í stærri pokann setur þú: Ísmolana og salt . 

1. Gættu þess að minni pokinn sé vel lokaður og að mjólkin og íssósan 
hafi blandast vel saman. 

2. Komdu minni pokanum fyrir ofan í þeim stærri og sjáðu til þess að 
ísmolarnir séu allt í kringum minni pokann. 

3. Haltu á stærri pokanum og nuddaðu hann, haltu ísmolunum á  
hreyfingu. Saltið verður til þess að ísinn bráðnar undir frostmarki vatns 
og smám saman frýs mjólin og úr verður ís. Þetta getur tekið um það bil 
15 mínútur.  



Í Hornafirði eru margir aðrir staðir sem skemmtilegt og áhugavert getur 
verið að skoða. Auk fjölmargra jökla, gönguleiða og annarra náttúruperla 
má nefna eftirfarandi staði: 

Á Höfn: Sundlaugin, Gamla búð (minjasafn), Huldusteinar (steinasafn),  
Jöklasýningin, Heimamarkaðsbúðin, golfvöllurinn og Ósland. 

Í Nesjum: Stokksnes, hestaleigan í Árnanesi og náttúrulaugin við Hoffell.  

Í Lóni: Stafafellsfjöll, Lónsöræfi og Papós. 

Á Mýrum: Heinaberg og Húsdýragarðurinn í Hólmi. 

Í Suðursveit: Þórbergssetur, sigling á Jökulsárlóni og jöklaferðir. 

Í Öræfum: Flosalaug í Svínafelli, Skaftafell í Öræfum, jöklaganga,  
kajakferðir og Ingólfshöfði. 

Finna má frekari upplýsingar um áhugaverða staði á vef sveitarfélagisins og 
í ferðabæklingum auk þess leita má frekari upplýsinga á tjaldstæðinu á Höfn 
og í upplýsingamiðstöð ferðmanna sem staðsett er í húsnæði  
Jöklasýningarinnar á Höfn. 

Fleiri áhugaverðir staðir 

Hversu margir einstaklingar voru í ferðinni?___________________________ 

 

Hvert var farið?_________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 

Hvað var eftirminnilegast?________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

Var eitthvað sem vakti athygli?____________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
Nafn:_________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
Netfang:______________________________________________________ 

 

Sími:_________________________________________________________ 

Spurningar 


