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Island – Med særligt fokus på botanik og fugle   
28. juni – 7. juli 2022 // 10 dage // Fra Kastrup lufthavn // Rejse nr. C-19

Inkl. tur til Vestmannaøerne.
Turen er tilrettelagt med fokus på natur, særligt botanik og fugle. MEN 
det er ikke det eneste vigtige, for de rejsende vil komme til at opleve 
en masse andet. Den ene rejseleder vil fortælle om Islands historie og 
aktuelle forhold, om litteratur og kunst og om den øjeblikkelige politiske 
situation i Island. Vulkaner, vandfald og varme kilder kan vi ikke undgå at 
opleve.
Denne rejseleder K. Torben Rasmussen har boet i Island i mere 
end 5 år og er forfatter af Turen går til Island. Han er også en habil 
amatørornitolog, og kender derfor de gode steder. 
Den anden rejseleder er botaniker Jon Feilberg, der er kendt af alle i 
landet, som interesserer sig for botanik.
De to rejseledere udgav sammen i maj 2019 bogen Naturguide Island og 
arrangerede en tur til Island sommeren 2021.
Se mere om dem begge nederst i dette program. 

NB: turen er arrangeret i samarbejde med MidtNatur, Ringsted. 
Medlemmerne herfra har fortrinsret på turen, indtil 1.12.2021
Er du interesseret i at deltage – og ikke medlem MidtNatur – så oprettes 
en venteliste i takt med ønsker om optagelse på listen.
Der kommer maks. 27 deltagere (foruden rejselederne) på turen.
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PROGRAM:

Dag 1 / tirsdag d. 28. juni 2022
Mødetid i Kastrup lufthavn kl. 12, afgang kl. 14.10, 
ankomst Keflavik kl. 15.25 (lokal tid). Fra Keflavik kører vi til 
indenrigslufthavnen i Reykjavik og flyver mod nord, ind over det 
islandske højland, til Nordlandets største by Akureyri. Her venter 
bussen og vi kører straks mod øst,
cirka 80 km og ankommer sent til overnatning ved søen Mývatn. 
To nætters overnatning her, ved sydenden af søen og derfor tæt 
på de såkaldte pseudokratere (billede th.) Søen er kendt for sine 
mange fugle, inkl. eksotiske arter som Islom, Strømand og Islandsk 
Hvinand, men også Nordisk Lappedykker, Bjergand, Spidsand og 
Knarand.
Omkring søen yngler Islandsk Stor Kobbersneppe, 
Dobbeltbekkasin og Odinshane. Og så er der gode chancer for 
Jagtfalk, Dværgfalk og Mosehornugle.

Dag 2 / onsdag d. 29. juni 2022
Straks efter morgenmaden kører vi mod nord mod byen Húsavik 
som er det bedste udgangspunkt for at se hvaler. Sejlturen 
varer cirka tre timer og der er gode muligheder for at se delfiner, 
vågehvaler og pukkelhvaler, og en lille chance for større dyr, bl.a. 
blåhval, der ses hver sommer i området – men der er langt imellem 
dem. Efter sejlturen og frokost i byen kører vi igen mod Mývatn 
og bruger resten af dagen omkring søen. Ud over fugle er der 
mange andre attraktioner, bl.a. de usædvanlige pseudo-kratere 
ved Skútustadir, de voldsomme lavaformationer Dimmiborgir og et 
stort område med kogende mudder og en helt særlig duft af svovl.
Der er også et udmærket lille museum, med vægt på Islands fugle, 
som vi skal have tid til at se. Endelig vil vi i løbet af dagen
besøge det smukt placerede Myvatn Nature Bath, hvor de som 
ønsker det, får tid til at nyde dejligt varmt vand og smuk udsigt.
Denne oplevelse er ikke indregnet i prisen, og koster cirka 185 kr. 
(hvis man er over 67 år).
Overnatning samme sted, for anden nat.

Også på plantesiden er der meget at se på bl. a. den endemiske Islandsk 
Høgeurt, de flotte Rank Hjørneklap og den – på verdensplan – sjældne lille 
bregne Azorisk Slangetunge. (se foto). 

Dag 3 / torsdag d. 30. juni 2022
Vi starter tidligt, for der er mange gode oplevelser i vente. Vi kører mod nord, 
stopper ved vandfaldet Dettifoss, der fører enorme mængder smeltevand 
fra gletsjeren Vatnajökull mod nord. Så går det mod øst, gennem nærmest 
uendelige ødemarker og vide udsigter, hvis vejret er godt. Der bliver nogle korte 
pauser undervejs, bl.a. ved en gammel gård, langt inde i højlandet. Vi passerer 
østlandets største by Egilsstadir og fortsætter derfra sydpå til Islands største 
skov Hallormsstadarskógurinn, nu med træer op til 20 meter høje. De seneste 
år er Skovhornugle begyndt at yngle her. I søen Lagarfljót lever der, efter 
sigende, et søuhyre af samme familie som Loch Ness-kreaturet. Får du et godt 
billede, kan du nemt betale denne Islandsrejse.
Vi overnatter på et godt hotel i skoven, for de kommende to nætter.

Dag 4 / fredag d. 1. juli 2022
Denne dag skal vi op i højlandet og lige snuse til en helt særlig naturtype. 
Heroppe lever der Rensdyr, oprindeligt indført i 1700-tallets oplysningstid mhp. 
at forbedre levevilkårene i Island. De er svære at se, men der lever nogle tusinde 
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dyr i dette område. På denne tid er hunnerne og kalvende i fjeldet, 
mens hannerne er nede i lavlandet og dem, er der gode chancer 
for at se. Oppe i højlandet yngler Kortnæbbet Gås, Sangsvane, 
Havlit, Hjejle og Snespurv. Og her ligger et kæmpereservoir, 
som er skabt for at producere vandkraftenergi til et kæmpestort 
aluminiumsværk ude ved kysten. Det skal vi også høre om.
Sidst på dagen hjemme igen, overnatning på samme sted, for 
anden og sidste gang. Måske bliver der tid til en travetur til et 
aboret med mange forskellige træer, tæt på hotellet.
I højlandet kan vi møde mange spændende planter fx 
Storblomstret Gederams, Fjeld-Bjørnebrod, Gul Stenbræk (se foto) 
og flere arter af Stenbræk.

Dag 5 / lørdag d. 2. juli 2022
I dag vil vi igen køre langt og får turens længste dag. Vi kører langs østkysten, 
hvor vejen mange steder følger kystlinien ud og ind, ud og ind. Meget smukke 
landskaber. Vi kører ind til en lille by for at se på havnelivet og få en pause. Vi 
passerer Islands sydøstlige ”hjørne” (ved byen Höfn) og kører den næste lange 
tid med udsigt til Europas største gletsjer Vatnajökull (8.300 km²). Ruten går et 
stykke tid gennem ret frodigt område med små søer. Vi tjekker for fugle. Og så 
stopper vi ved lagunen Jökulsárlón, hvor ret store isbjerge (ikke af grønlandske 
dimensioner, dog) driver rundt på landets dybeste sø. Her ses mængder af 
Havterner, færre Edderfugle og Spættede Sæler (én af to arter sæler i Island). 
Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved vort hotel, hvor vi igen overnatter to 
nætter.
Vi spiser en lidt tidlig middag og skal derefter kl. 19.45 på en meget spændende 
tur: vi skal besøge Ingólfshöfdi, der næsten som en ø ligger langt ude på 
smeltevandssletten. Her yngler Storkjove helt tæt! I 2013 ynglende her omkring 

125 par på et ret lille område. Vi skal 
medbringe stokke eller andet til at holde 
over hovedet, så de aggressive fugle ikke 
rammer os, når de vil skræmme os væk. Og 
her yngler Lunde, Lomvie, Polarlomvie og 
andet godt. Vi kommer dertil, siddende eller 
stående på en traktorvogn. Faktisk yngler 
Lille Stormsvale også dér, men de yngler 
meget sent – som andre steder – så chancen 

for at opleve den lille fugl, er ikke store. Efter denne tur kører vi den ret korte 
strækning tilbage til hotellet. 

Her er der gode chancer for at se det nordiske plantesamfund urteli, som bedst 
kan beskrives som blomstereng. (se foto).

Dag 6 / søndag d. 3. juli 2022
Efter den lange dag 5 tager vi den lidt med ro og starter dagens 
program lidt senere end sædvanligt. Vi skal bl.a. trave en tur op til 
det meget smukke vandfald Svartifoss, omkranset af søjlebasalt. 
Og siden hen færdes lige foran en gletsjertunge, så vi kan få en 
god fornemmelse for dynamikken i sådan en størrelse; se små 
morænebakker hobe sig op, små dødishuller og i det hele taget 
det helt unge landskab foran gletsjeren. Vi spiser og overnatter på 
samme sted for anden nat.
Østlandet har en helt særlig plante – Bjergfrue – den flotteste af 
alle Stenbæk-arterne (se foto fra Svartifoss).

Dag 7 / mandag d. 4. juli 2022
Efter morgenmaden forlader vi stedet og fortsætter mod vest. Vi passerer den 
enorme smeltevandsslette Skeidarásandur, der i midten af 1990’erne blev 
næsten oversvømmet efter et stort vulkanudbrud oppe under isen i Vatnajökull. 
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Det er et helt ungt landskab, vanskeligt at anlægge vej på, så først i 1974 blev 
ringvejen, som vi nu kører på færdiggjort og skabte mulighed for almindelig 
biltransport over sandene. Her ses også Storkjove.
Senere kommer vi gennem et område med lava fra et udbrud i 1783-84, der 
producerede omkring 13 km³ lava (eller mere – der er lidt tvivl). I dag er det et 
fantastisk landskab, idet lavaen er ovegroet med mos.
Vi passerer landets sydligst beliggende lille by, Vík, og kommer kort efter til 
hotellet, hvor vi skal bo de kommende to nætter.

Den indførte art Alaska-Lupin dækker nu hundredvis af kvadratkilometer i Island. 
Det ser vi gode eksempler på her!

Dag 8 / tirsdag d. 5. juli 2022
I dag skal vi til Vestmannaøerne. Kendt for sine mange 
fugle – der dog ikke er helt så mange mere – og for 
vulkanudbruddet i 1973, der lagde flere hundrede huse 
øde. Enten begravet af lava eller aske, eller nedbrændt på 
grund af lavaens enorme varme.
Vi tager på en sejltur rundt om den største ø Heimaey, hvor 
vi ser bl.a. Lunde, Lomvie, Alk, Tejst, Mallemuk og Ride.
Måske Skråpe. Er vi heldige ser vi også Spækhugger, 
for hver sommer kommer de i disse farvande. Det er 
spændende at komme tæt på dem.
Vi sejler tilbage til fastlandet sidst på dagen og kører tilbage 
til hotellet, for den anden og sidste nat.

Dag 9 / onsdag d. 6. juli 2022
Straks efter morgenmaden sætter vi kursen mod hovedstaden Reykjavik, men 
inden vi når så langt, er der flere attraktioner. Vi kører til det store vandfald 
Gullfoss, området med gejseren Strokkur, der med få minutters mellemrum 
sender sin kogende vand- og dampsøjle højt til vejrs, og endelig et både 
geologisk og historisk højdepunkt, nemlig Tingvallasletten. Beliggende ved 
nordsiden af landets største sø Tingvallavatn (84 km²), med bl.a. Islom, 
Rødstrubet Lom, Stor og Toppet Skallesluger, og ikke sjældent Strømand i den 
fossende elv, der tilfører til søen.
I Reykjavik bor vi på turistklassehotellet Hotel Cabin og efter en kort pause på 
værelserne, kører vi til en god restaurant for turens afsluttende gode middag.

Dag 10 / torsdag d. 7. juli 2022
Hjemrejsedag – men der er nogle timer på egen hånd, så overvej om de skal 
bruges på en svømmetur i landets største svømmeanlæg, en travetur til byens 

centrum med det flotte koncerthus Harpa, 
den gamle havn, parkerne eller de mange 
butikker og caféer. Reykjaviks naturområder 
og parker rummer næsten alle Sydvestislands 
planter. En vandring i området ved Perlen 
kan derfor give store botaniske oplevelser.
Der er denne dag frokost på egen hånd/egen 
betaling. 

Kl. 14.30 skal vi forlade hovedstaden for at køre direkte til Keflavik og tjekke ind 
til afgangen mod Kastrup kl. 17.00. Der er derefter ankomst kl. 22.10 (dansk tid).

Programmet er vejledende og ret til ændringer forbeholdes.
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REJSELEDERE:

K. Torben Rasmussen er litteraturhistoriker fra Aarhus Universitet, direktør for 
Nordens hus i Reykjavik (1994-98), rektor for Aarhus Kunstakademi (2000-2004), 
formand for Aarhus Kommunes Kunstråd (2004-2009) og forfatter til Turen går til 
Island (Politikens Forlag, 2022). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 2004 
har han arbejdet professionelt med at arrangere rejser (oversigt over foredrag samt 
udførligt C.V. fremsendes gerne).

Jon Feilberg er botaniker med arktisk botanik som vigtigste arbejdsområde. Han 
har arbejdet som biologisk konsulent siden 1988 og været redaktør af tidsskriftet 
Flora og Fauna i 10 år. Han er desuden forfatter/oversætter af en lang række bøger 
om især nordisk natur.

I fællesskab udgav de i 2019 bogen Naturguide Island (Gyldendal).
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PRAKTISKE OPLYSNINGER OG PRIS

Island – med fokus på fugle og natur 

28. juni – 7. juli 2022 // 10 dage // Fra Kastrup lufthavn // Rejse nr. C-19 

Pris pr. person: kr. 21.500  
Tillæg for enkeltværelse: kr. 3.500

INKLUDERET I PRISEN

� Flybilletter t/r, inkl. skatter og afgifter – NB: fra Kastrup til Island t/r Transport iflg. program i   
 komfortabel, røgfri bus med god plads og erfaren islandsk chauffør.

� Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgenmad – privat bad/toilet.

� Middag x 9 stk. (to retter’s middage, inkl. kaffe/te – afslutningsmiddag dog noget højere standard).

� Frokost x 8 stk., dvs. ikke Dag 1 og Dag 10.

� Hvalsafari, tre timer (Dag 2).

� Traktortur til Ingólfshöfdi (Dag 5).

� Andre nævnte ture, udflugter og sejlture.

� To danske rejseledere på hele turen:
 Jon Feilberg og K. Torben Rasmussen.

� Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden.

IKKE INKLUDERET I PRISEN

� Servering ombord på flyet.

� Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som altid følger frit og rigeligt.

� Øvrige måltider, fx eftermiddagskaffe el. lign.

� Eventuelle aktiviteter og entrébilletter ud over de nævnte.

 
* Der tages forbehold for større pris- og valutaændringer og for ændringer af skatte- og afgiftsforhold.  
Prisen er baseret på min. 20 deltagere.
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Praktiske spørgsmål og hurtige svar:

Hvad skal jeg medbringe?
� Pas kræves ikke, men medbring det, hvis du har ét. Ellers skal der medbringes andet ID-kort med  
 billede.
� Det blå sygesikringsbevis – OG sikkert stadig også i 2022: Coronapas.
� Praktisk og varmt rejsetøj. Vind- og vandtæt. Indgår der sejlture i programmet, medbring da lette 
 handsker.
� Praktisk fodtøj med gode såler. Bør kunne tåle fugt.
� Badetøj til besøg i de varme kilder. Husk et håndklæde.
� Kikkert og håndbøger om Island, historie, natur, fugle etc. 
� Island er ikke med i EU, husk det ved mulige rejseforsikringer og nødvendige dokumenter.

Skal jeg købe valuta før afrejse?
� Det korte svar er: nej. Man kan betale med VISA eller andre kort alle steder i Island. Det er altså  
 ikke nødvendigt, men kan naturligvis være hyggeligt og måske spare lidt tid ved kaffepauser eller  
 andet.
� Flere steder i Danmark kan man veksle til islandske kroner, bl.a. i FOREX. Kursen er ikke den  
 bedste dér. 
� Ved ankomsten til lufthavnen i Keflavik kan man hæve på VISA/Dankort eller andre internationale  
 kort.
� De fleste butikker og restauranter modtager samtlige kreditkort.
� Man kan ikke ”hæve over” ved køb med kreditkort i Island, dvs. man kan ikke bruge butikker som  
 sted at få kontanter.
� Kursen er pt. 1 DKK = 20,09 IKR (19.9.2021), dvs. 1.000 IKR modsvarer pt. cirka 50 DKK. 
 For aktuel kurs, tjek den islandske nationalbanks hjemmeside på www.sedlabanki.is

Hvad med daglig frokost?
� Er turen ikke med fuld pension gælder følgende:
� Vi standser ved middagstid på steder, hvor der kan købes lette varme anretninger, sandwich, kaffe  
 og kager.
� Man kan medbringe en termokande og de fleste steder få varmt vand med på dagens udflugt.

Hvad kan jeg købe med fordel i Island?
� Vi er ikke på de sydlige kanter, så røverkøb af varer kan ikke påregnes. Man kan dog med fordel  
 købe uld- og kunstvarer. Dyre mærkevarer kan også vise sig at være billigere end i Danmark.
 Husk at bede om Tax Free-check, den giver 10 – 15% rabat ved køb for mere end ISK 6.000 på  
 samme kassebon. Beløbet udbetales i lufthavnen ved afgang. NB: vær opmærksom på, at ikke alle  
 butikker er tilsluttet Tax Free-ordningen.

Forstås dansk i Island?
� Ja, mange forstår dansk, men mange, især unge/yngre, foretrækker at svare på engelsk. Tal selv  
 langsomt og tydeligt dansk. De fleste har modtaget danskundervisning.
� MEN mange ansatte på hoteller og andre steder, hvor turister typisk kommer, er ikke islandske.  
 Mange kommer fra østeuropæiske lande og taler af den grund ikke dansk.

Hvordan er vejret?
� Besøg den islandske side www.vedur.is, hvor der også kan findes oplysninger om jordskælv og  
 andre aktiviteter ifm. Den vulkanske aktivitet i Island.
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Team Island – en del af KulturRetur A/S 
Tlf. +45 29 62 80 77
torben@team-island.dk
Mejlbyvej 670
DK-8530 Hjortshøj

Vi er medlem af Rejsegarantifonden, med nr. 1870. team-island.dk

K. Torben Rasmussen, direktør og medejer

Forfatter af:

Rejsebogen Turen går til Island (Politikens forlag) 
og Naturguide Island (denne s. m. Jon Feilberg, 
Gyldendal 2019). 

Har boet 5½ år i Island.       

Uddrag fra C.V. 

� Er en hyppig anvendt foredragsholder. 

� Har siden 2004 arbejdet professionelt med at  
 arrangere rejser til Island og andre lande. 

� Direktør for Nordens hus i Reykjavik (1994-98). 

� Litteraturhistoriker fra Aarhus Universitet. 

Anmod gerne om foredragsliste og udførligt C.V.

Hvem står bag Team Island? 
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen. 
Vi kalder os eksperter – for det er vi. Det er svært at finde folk i Danmark 
med bedre forudsætninger for at arrangere ture til Island. 

Men vi er ikke alene. Vi har de bedst tænkelige rejseledere på Færøerne, Irland 
og de andre rejsemål.

Hos Team Island er du altid ledsaget af en rejseleder med menneskelig 
forståelse, formidlingsmæssig kompetence og stor faglig indsigt. 

Carl Erik Skovgaard Sørensen, medejer

Islandsk konsul i Århus, advokat og partner i 
advokatfirmaet DLA Piper i Aarhus og flere andre 
steder. Han bistår med idéer, inputs og kontakter 
bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser 
og ture.


