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naturfotografens
mekka

ISLAND 
Tekst og foto:  
Orsolya og Erlend Haarberg

Háifoss (høyt fall) er Islands nest høyeste foss med sine 122 
meter. I bakgrunnen ligger fossen Granni (nabo). 
Nikon D700, 24-70/2.8, f/22, 2 sek, 100 ISO.
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 Det eneste opprinnelige landpattedyret på Island er fjellreven. 
Villrein, småskogmus, mink og kanin har inntatt sagaøya ved hjelp av 
mennesket. En og annen isbjørn kommer innimellom seilende med 
drivisen. Så sent som mai 2011 ble det skutt en isbjørn i Hornstrandir, 
bare et par uker etter at vi hadde vært i det samme området. 
 Fjellrevbestanden på Island er ikke truet som i Skandinavia. I likhet 
med i Norge er alle rovdyr, som potensielt kan drepe lam/sau på ut-
marksbeite, hatet som pesten. Fjellreven blir derfor hardt beskattet for 
å holde bestanden nede, med det resultatet at den normalt er veldig 
sky. Ved Hornstrandir naturreservat er den derimot fredet, og dens 
sanne, nysgjerrige og tillitsfulle natur kan oppleves her hvis du er hel-
dig. Rundt 75 prosent av fjellrevbestanden er av den mørke varianten.

«Golden circle». Noen av de mest besøkte stedene på Island er 
de tre attraksjonene ved den såkalte ”golden circle” øst for Reykjavik. 
Første stopp er Thingvellir, hvor det gamle islandske parlamentet 
hadde tilhold. Foruten å være øyas mest betydningsfulle historiske 
åsted er området også et godt utgangspunkt for fuglefotografen. 
Grunnet stort besøk av turister året rundt er fuglene over gjennom-
snittet tamme. Grågåsa, som har tilhold i den trange canyonen, er en 
av karakterartene her. Stedet ble Islands første nasjonalpark i 1928. 
 Andre stopp på rundturen er Geysir, sannsynligvis Islands mest 
berømte turistattraksjon. Den store Geysir, kjent for å ha gitt felles-
benevnelsen til dette naturfenomenet verden over, er ikke lengre aktiv. 
Heldigvis er dens vitale lillebror, Strokkur, bare et steinkast unna. Hvert 
10. minutt sender den en kaskade av glovarmt vann 35 meter rett 
til værs. Den tredje og siste stopp på runden er fossefallet Gullfoss. 
På godværsdager hviler regnbuen over det 32 meter høye fossefallet 
som stuper ned i en trang canyon. 

Godbitenes land. Kjører du hovedveien fra Reykjavik mot 
lagunen Jökulsárlón, passeres den ene godbiten etter den andre. 
Første stopp er Seljalandsfoss som ligger ved foten av Eyjafjallajökull. 
Her finnes det en sti som fører bak selve fossefallet. Ta med regntøy 
for deg selv og kameraet, og masse linsepapir. Ved solnedgang kan et 

besøk være rett og slett magisk. Neste stopp på veien er Skogafoss, 
også dette fossefallet ligger bare et steinkast fra parkeringsplassen.
 Er du av den spreke sorten, er Skogafoss eller Thórsmörk et glim-
rende utgangspunkt for en fire til fem dagers fjellvandring til Land- 
mannalaugar. Ruta er blitt kåret til en av verdens vakreste vandrings-
ruter. Fra Thórsmörk er det 54 kilometer til Landmannalaugar. 
Etappene mellom turisthyttene ligger på mellom 12 og 15 kilometer. 
Innenfor Fjallabak Naturreservat kan du telte kun ved turisthyttene 
uten en spesialtillatelse. Reisen kan minne om en vandring i filmen 

Gullfoss, en av Islands mange attraksjoner. 
Nikon D3X, 24-70/2.8, f/16, 0.6 sek, 50 ISO.

Mt.Hverfjall ved Mývatn er et av verdens største og vakreste  
eksplosjonskratre. Nikon D3X, 24-70/2.8, f/16, 1/20 sek, 200 ISO.

Ved første øyekast kan landskapet på Island virke monotont og lite 
spennende for en bortskjemt nordmann som har vokst opp blant 
vakre fjorder og høyreiste fjell. Øyet kan bedra, for midt oppe i dette 
golde, karrige landskapet dukker det fram perler på rad og rekke. Alt 
fra spennende lavaformasjoner, varme kilder, imponerende fossefall, 
vakre isbreer og en variert kystlinje med steile klipper til strender med 
kullsvart lavasand. Nettopp denne kontrasten gjør Island til en sterk 
opplevelse. 
 Våren 2008 reiste vi for første gang ut til sagaøya. Orsi skulle boltre 
seg på Island i forbindelse med oppdraget sitt i megaprosjektet Wild 
Wonders of Europe. Med en nyinnkjøpt Volkswagen Crafter, innredet 
etter våre egne behov, var vi klare til et tre måneders eventyr. Den to og 
en halv dagers lange overfarten med Smyril Line var en tålmodighet-
sprøve. Spesielt da jeg måtte dele lugar med to feststemte ungarere 
som holdt det gående til langt på natt. Med hjemmelaget pálinka og et 
begrenset engelsk ordforråd, bestående av ”must drink” og ”cheers”, 
var det en befrielse å ankomme Seyđisfjörđur den 24. mai. 

ender, myGG oG havsuler. Første stopp var Mývatn, kjent for 
sine store bestander av ulike andearter. Island er det eneste stedet i 
Europa hvor vi finner både islandsand og harlekinand som hekkefugl. 
Også islommens mystiske og klagende skrik kunne vi høre i de 
tidlige morgentimene. Etter 14 dagers kamuflasjetilværelse morgen 
og kveld hadde vi festet 16 ulike andearter til minnebrikken. Grun-
nen til innsjøens navn og det rike fuglelivet fikk vi føle på kroppen til 
det fulle i begynnelsen av juni. Enorme mengder av fjæremygg holdt 

danseoppvisning i tette grå skyer ute på oddene. Hver millimeter 
av vegetasjonen var dekket av insekter. Klærne ble innsmurt av en 
klebrig insektmasse. Etter noen dager spredte det seg en søt lukt av 
råtnende insekter fra både klær og bil. Litt senere ble innpåslitne svart-
fluer klekket, og de bombarderte ansiktet fysisk i store mengder. 
 Til tross for en utrolig naturopplevelse måtte vi til slutt kapitulere 
for overmakten. Med halen mellom beina gikk ferden ut mot kysten til 
halvøya Langanes. Etter å ha snirklet oss fram på en smal og hum-
pete vei som aldri syntes å ta slutt, ankom vi endelig vårt neste mål: 
et fuglefjell utenfor allfarvei, mest kjent for kolonien sin av hekkende 
havsuler. Også krykkjer, havhest, lomvi, alke og lunde hekket i de 
steile fjellveggene. Etter at morgenøkta var unnagjort, sovnet vi inn til 
skarrende havsuler, akkompagnert av et evigvarende sus fra tusenvis 
av krykkjer og kranglende lomvier på smale hyller. Det beste av alt var 
at det var totalt fritt for innpåslitne insekter. 

  «Etter morgenøkta var unnagjort,  
  sovnet vi inn til skarrende havsuler,   
  akkompagnert av et evigvarende sus  
  fra tusenvis av krykkjer og kranglende  
  lomvier på smale hyller.»

Det hekker kun 70 fuglearter på Island. Til tross for det beskjedne an-
tallet opptrer noen arter, spesielt sjøfugler, i store mengder. Langs den 
5000 kilometer lange kystlinja er det rikelig med klipper for hekkende 
sjøfugl. Noen av de største er Látrabjarg, Islands vestligste punkt. 
Her finnes verdens største koloni av alke, samt tillitsfulle lunder. Eller 
tvillingklippene Hornbjarg og Hælavikurbjarg som huser de største 
koloniene av lomvi og polarlomvi på Island.

Island-bilder har florert på toppen i de siste års 
internasjonale fotokonkurranser. Hvorfor?  
Har du vært på en rundreise til sagaøya, vet  

 du allerede svaret. 

Havella er en av karakterartene ved Mývatn. Nikon D700, 500/4, f/4.5, 1/2500 sek, 200 ISO.

Fotoreisen
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Sveinsgil i Landmannalaugar. Rhyolittfjell med fargerike morenerygger. 
Nikon D700, 24-70/2.8, f/16, 1/25 sek, 200 ISO.
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mens de flyr i skytteltrafikk mellom havet og sine sultne små. Området 
rundt lagunen er også en boltreplass for nysgjerrige steinkobber og 
tillitsfulle ærfugl. 
 Høsten 2010 leide vi et småfly for å frakte oss over noen av de 
berømte deltaene i sør. Anonyme fra bakkenivå, men fra fugleper-
spektiv viser de fram sitt sanne ansikt. Vi benyttet en av de få 
godværsdagene vi hadde på vår to måneders høsttur og dro til værs. 
I motsetning til fotografering på bakkenivå er de beste lysforhold 
for flyfotografering midt på en skyfri dag. Når sola henger høyt på 
himmelen, unngår du skygger, og fargene kommer til sin rett. Frihånds-
opptak fra et ristende fly krever også gode lysforhold. Denne dagen 

var krystallklar, så vi valgte en høyde på 3000 meter slik at vi kunne 
bruke en 80-200 mm. Orsi satt bak og ga beskjed til piloten når han 
skulle krenge flyet hardt til høyre. Jeg hang utenfor vinduet og plukket 
motiver etter beste evne. Den fem timer lange flyturen skuffet ikke, her 
var det bare å velge i abstrakte, intrikate og fargerike elveløp. Det ene 
mer fantastisk enn det andre. Tilbaketuren over Landeyasandur ble et 
av turens høydepunkt, aldri har jeg tatt flere bilder i løpet av fem timer. 
Aldri har jeg betalt mer for noen timers fotografering heller. 

	 	 «Den	fem	timer	lange	flyturen	skuffet			
  ikke, her var det bare å velge i abstrak- 
  te, intrikate og fargerike elveløp. Det  
  ene mer fantastisk enn det andre.»
Målet med høstturen var selvfølgelig fargene. Dessverre var ikke den 
fuktige sommeren og den milde høsten ideell for sprakende høstfarg-
er. I nord ble alt løvet brunt før det forsvant med vindkastene. I slutten 
av september dro vi sørover til Hraunfossar, hvor dusinvis av små fos-
sefall renner ut i elva Hvíta. Her fant vi den småvokste bjørkeskogen i 
flotte høstfarger. Samme dag vi ankom, begynte vinden å tilta i styrke. 
Vi måtte handle raskt. Allerede neste dag var det meste av løvet blåst 
bort fra trærne. Gang på gang fikk vi erfare viktigheten av å utnytte 
forholdene når de var til stede. Med det skiftende været på Island er 
sjansen stor for at landskapet viser en ny side allerede neste dag.
  På vestkysten finnes den 100 kilometer lange halvøya Snæfellsnes.
På langt hold ruver isbreen Snæfellsjökull, udødeligjort av Jules 
Vernes fantasiroman «Reisen til jordas indre». Fra Stykkishólmur kan 
du ta båt ut til den lille fugleøya Flatey. Området er nok mest kjent for 
hekkende polarsvømmesniper. Sommeren 2010 pakket vi sekken og 

Høst ved Hraunfossar, mange små fossefall som dukker opp fra lavafeltet. Nikon D700, 80-200/2.8, f/8, 1/200 sek, 200 ISO.

Litlanesfoss, et mektig fossefall med basaltkolonner.
Nikon D300, 18-70/3.5-4.5, f/9, 1/400 sek, 200 ISO.

Ringenes Herre: kryssing av elver, vandring gjennom vulkanske land-
skap, flate sletter med svart lavasand hvor fjellsmella vokser i store 
tuer, dype fargerike canyoner i rødt og gult (Markarfljótsgljúfor). Tar 
du turen, vil jeg anbefale å sette av litt ekstra tid ved Hrafntinnusker, 
et spennende geotermisk område for landskapsfotografen. På den 
siste etappen mot Landmannalaugar lyser slake rhyolittfjell opp i til-
værelsen, og mørke lavafelt med skinnende steiner av vulkansk glass 
(obsidan). Vel fremme ved Landmannalaugar kan du ta et velfortjent 
bad i en naturlig kulp med perfekt temperert vann. Her er det mulig å 
få busskyss tilbake til sivilisasjonen. Husk varme klær og vadesko for 
kryssing av elver. 
 Følger du riksvei 1 videre sørover fra Skogafoss, passeres Dyrhó-

laey og Reynisdrangar. Majestetiske klipper, formet av havets erosjon, 
preger landskapet. Her slår storhavet inn med full kraft mot kullsvarte 
lavastrender. I hekketiden er veien inn til Dyrhólaey stengt, men det er 
fullt mulig å ta beina fatt eller bli med på en av de organiserte turene 
inn til området. Havhesten hekker her i et stort antall. 
 Kjører du videre, passeres det store lavafeltet Eldhraun som stam-
mer fra vulkanen Laki som hadde utbrudd i 1783-84. Dette skal være 
den største lavastrømmen i hele verden i historisk tid. Vulkanutbrud-
det forårsaket et klimaskifte som medførte at avlinger sviktet i flere 
europeiske land, noe som var den indirekte årsaken til den franske 
revolusjon i 1789. Lavafeltet er i dag dekt med et tykt lag med irr-
grønn mose. Spesielt etter regnvær er de bølgende moseteppene 
over skarpe lavasteiner et imponerende syn. 
 Neste naturlige stoppested er ved Skaftafell, Islands største nas-
jonalpark. Høyreiste fjell over 2000 meter og flere fotogene brearmer 
fra Vatnajökull, Europas største isbre skaper en magisk atmosfære. 
Foran brearmen Svínafellsjökull er skråningene dekt av lupiner. Plant-
en har spredd seg som et ugress etter at mennesket innførte den i 
forrige århundre i et jordforbedringsforsøk. Den mest besøkte plassen 
er Svartifoss, et fossefall med et overheng av vertikale basaltkolonner.  

isfjellsjø oG fuGleperspektiv. Når du ankommer lagunen 
Jökulsárlón, full av store og små isfjell, er det bare å velge og vrake 
i fotomotiver. Her kan du tusle mellom isblokker som er skylt opp 
på den svarte lavastranda. En tidlig morgen før soloppgang kan gi 
fine lyssituasjoner og muligheten til å leke med lange lukkertider. Du 
unngår også det største rushet av turister som setter sine fotospor 
mellom isblokkene. Fuglefotografen har det som plommen i egget. 
De store rødnebbternekoloniene gir rikelige muligheter til å fotografere 
terner som fanger fisk ved utløpet av lagunen. Området huser en av 
Europas tetteste bestander av storjo, som gjør sitt beste for å drive 
terner og måker til vannvidd. I små tjern hekker flere par med smålom 

Det geotermiske området Hveravellir fotografert en natt i mai. Nikon D700, 24-70/2.8, f/22, 1/6 sek, 200 ISO.

Boblende leire ved det geotermiske området ved Hverir. 
Nikon D700, 80-200/2.8, f/3.2, 1/1000 sek, 800 ISO.

Fotoreisen
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dro ut for å forevige den lille tillitsfulle vaderen. Men hva du blir fortalt på forhånd, skal 
du ta med en klype salt. Visst hekket polarsvømmesnipa i området, men det var ingen 
som hadde fortalt oss at de hekket i et naturreservat hvor det var ferdselsforbud. 
 Kyststrekningen mellom Arnarstapi og Hellnar er vel verdt et besøk. Her møter bratte 
klipper selve storhavet. Bølgenes eroderende krefter har gjennom århundrene skapt de 
mest utrolige formasjoner fra det gamle lavafeltet. Krykkja hekker i store mengder, men 
også havhest, toppskarv og lomvi finnes her. I midten av mars 2011 ble vi overrasket 
av en kraftig vinterstorm. Mange veier ble stengt, og vi ble mer eller mindre isolert her i 
to døgn. Det ble et mektig møte med naturkreftene som raste med uforminsket styrke. 
Innpakket i varme klær, og med kameraet godt beskyttet mot den konstante saltvanns-
spruten, fant vi mange spennende motiver. 
 Uværet brakte endelig med seg litt snø. Både januar og februar hadde vært uvanlig 
milde. Snødde det en dag, kunne du være sikker på at snøen på bakken regnet bort 
den neste. Denne gangen la nysnøen seg over de svarte lavafeltene, og nye motiver 
dukket opp; en ren grafisk studie i svart og hvitt. Snakk om å ha det som plommen i 
egget. Nysnøen ga meg også endelig sjansen til å fotografere snøspurv. Nå kom de 
på fôringa i store mengder. Tre dager senere kom mildværet nok en gang. Det gjaldt å 
utnytte tiden så godt vi kunne.
 Uansett årstid har Island alltid noe spennende å by på. Det være seg mørketida med 
nordlysets magiske himmeldans eller midnattssola røde skjær ved travle fuglefjell. Gid-
der du å gå litt utenfor de allerede opptråkkede stiene, er det fullt mulig å finne uopp-
dagete perler som bare ligger og venter på deg. Har du tilgang på en stor 4-hjulstrekker, 
kan du ta deg fram til de mer bortgjemte krokene. Vi følte aldri savnet, vi hadde mer 
enn nok av motiver å jobbe med langs vår ferd fra sør til nord. 

Snøspurv ankom fôringsplassen i store flokker etter noen dager med kulde og snø. 
Nikon D3S, 500/4, f/6.3, 1/3200 sek, 1000 ISO.

Rødnebbterna hekker i stort antall. Sommeren er travel med unger som stadig krever påfyll. 
Nikon D3, 500/4, f/4, 1/5000 sek, 640 ISO.

FotoreisenDen røde stranda Breiđavik på Snæfellsnes. 
Nikon D3S, 24-70/2.8, f/22, 1/15 sek, 200 ISO.
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REISEFAKTA: Island
Island med sine 103 000 km² er Europas neste største øy etter 
Storbritannia og tangerer så vidt polarsirkelen ved 66.3º N. 
I geologiske termer er øya ung med sine 16 millioner år. For 
30 til 60 millioner år siden ble Island skilt fra det europeiske 
og amerikanske kontinentet på grunn av kontinentaldriften. 
Island hviler rett og slett på et stort magmakammer som har 
sin begrensete bæreevne. Ved tilførsel av ny masse gjennom 
vulkanske utbrudd har øya sunket i havet i øst og vest. Teorien 
om at Island har steget opp fra havet, slik øya Surtsey gjorde 
på begynnelsen av 60 tallet, stemmer med andre ord ikke. 
 Rundt 30 prosent av Island er vulkansk aktiv. Tvers gjennom 
øya skjærer den midtatlantiske ryggen seg som en slange, 
hvor kontinentalplatene fra det europeiske og det amerikanske 
kontinent møtes. De er i konstant bevegelse, og platene glir 
fra hverandre med to centimeter for hvert år. Sprekkene blir 
raskt fylt opp av størknet lava. Rundt hvert 4.-5. år skjer det en 
utblåsning i form av et vulkanutbrudd, sist i 2010 da Eyjafjal-
lajökull viste krefter (se artikkel i Natur og foto nr. 3-2010). De 
mest aktive vulkanene er Hekla, med utbrudd gjennomsnittlig 
hvert 10. år, samt Katla og Grímsvötn som begge er skjult av 
hver sin isbre. Rundt 10 prosent av Island er dekket av isbreer, 
med Vatnajökull som Europas største.
 Hovedveien, riksvei 1, er ferdselsåra rundt øya. Mesteparten 
av strekningen er asfaltert og holder god norsk standard. De 
fleste veiene i innlandet er åpne kun sommerstid og krever 
større 4-hjulstrekkere for kryssing av elver og fjellpass. Man kan 
sjekke åpningstider og tilgjengelighet av veinettet her: 
www.vegagerdin.is/english/road-conditions-and-weather/ 

hovedstad: Reykjavik
areal: 103 000 km2. 
antall innbyGGere: 308 910 
befolkninGstetthet: 3 innb/km2

Språk: Islandsk
valuta: Islandsk krone
styreform: Republikk
president: Ólafur Ragnar Grímsson 

reisen. Hvis du ønsker å ta med egen bil, kan du reise med 
ferja Smyril Line som har ukentlige avganger fra Danmark fra 
begynnelsen av april til slutten av oktober. Overfarten tar rundt 
2 ½  døgn med en kortere eller lengre stopp på Færøyene. 
Merk: innførselsbegrensningen på mat, maks tre kilo. Unngå 

ubehandlet kjøtt, melk og eggprodukter. Det går også direktefly 
fra de største norske byene til Keflavik som ligger 40 kilometer 
utenfor Reykjavik. For tiden er den islandske kronen svak, og 
det gjør turen langt billigere enn hva den var for noen år siden. 

kamerautstyr. Under våre Island-opphold har vi brukt 
17-35mm, 24-70mm, 80-200mm, 300 og 500mm. Avtonet 
gråfilter kan være et godt hjelpemiddel for å fremheve en mørk 
gråværshimmel eller en solnedgang i dette treløse landskapet. 
Ta med noe som beskytter kamerautstyret mot vær og vind. 
Stativ anbefales. 

annet utstyr. Island ligger midt ute i Atlanterhavet hvor 
det ene lavtrykket etter det andre ligger på lur. Øya har typisk 
kystklima med varme vintre og kalde somre. Selv sommerstid 
kan man bli overrasket av en snøstorm som feier over innlandet. 
Uansett årstid må man ta med godt med varme, vindtette 
og vanntette klær. Husk badebukse for en dukkert i en av de 
mange varme kildene. 

turoperatører. Det er mange organiserte turer man kan 
være med på. Flere av de mest kjente severdighetene som 
ligger utenfor allfarvei, er tilgjengelige ved hjelp av store terreng-
gående busser. Om man ønsker å være med på en organisert 
fototur, vil vi anbefale den anerkjente naturfotografen Daniel 
Bergman som arrangerer turer spesielt rettet for fotografer. 
Noen andre utvalgte aktiviteter:
- brevandring
- grotteturer/isgrotter
- hvalsafari (Husavik)

noen utvalGte severdiGheter:
Island har mange flotte fossefall som er verdt et besøk. Noen 
av våre favoritter er Litlanesfoss, Haifoss, Seljalandsfoss, Svarti-
foss, Aldeyjarfoss, Hengifoss og Hraunfossar. Ellers er disse 
severdighetene verdt et besøk:
- Jökulsárlón
- Landmannalaugar
- Arnarstapi
- Mývatn m/ harlekinand og islandsand
- Kyststrekningen ved Vik
- Látrabjarg, hvor lunden er veldig tillitsfull.
- Hverir eller Hveravellir (geotermiske områder)
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Nordlys over det geotermiske området 
Hverir ved Mývatn. Nikon D3X,  
17-35/2.8, f/2.8, 10 sek, 640 ISO.

Fotoreisen


