Á ferð um h álendið

Sn æfe l l s ö ræfi

• Ferðalangar sem leggja leið sína um hálendið eru minntir
á að búa sig eftir aðstæðum og hafa hugfast, að þeir
ferðast um svæðið á eigin ábyrgð.

Skipta má austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs í þrjá hluta.
Vestan Hálslóns eru Brúaröræfi en austan þess allt að Kelduá
eru Snæfellsöræfi en þar fyrir austan Hraun. Snæfellsöræfi
skiptast í Vesturöræfi, Snæfell, Undir fellum og Múla
og austasta hluta Brúaröræfa, Kringilsárrana. Landið er
háslétta nokkuð flöt í 600-900 m hæð umhverfis hina fornu
megineldstöð Snæfell og móbergshnjúka sem umkringja
fjallið. Hásléttan er mótuð af skriðjöklum sem skrapað hafa
hana í aldanna rás og hér er einn fárra staða á Íslandi þar sem
er samfellt gróðurlendi frá fjöru til jökuls. Úrkoma er víða
lítil á svæðinu enda er það í regnskugga Vatnajökuls. Mest
rignir austast en minnkar eftir því sem vestar dregur og óvíða
minna á landinu en á Brúaröræfum. Hér hafa lengstum verið
aðal sumarhagar og burðarsvæði hreindýra á Austurlandi og
tórðu þau hér á sama tíma og þau dóu út á öðrum stöðum
á fyrri hluta 20. aldar. Kringilsárrani var friðlýstur 1975 og er
eina lögformlega friðland hreindýra. Af fuglum er heiðagæs
mest áberandi og á Eyjabökkum var til skamms tíma stærsti
fellihópur tegundarinnar í heiminum. Unnið er að því að
svæðið njóti alþjóðlegrar friðlýsingar RAMSAR sáttmálans.

• Aðstæður á hálendinu geta breyst í einni svipan, veður
getur breyst mjög snögglega, litlar ár breyst í stórfljót
og færð spillst. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með
veðurspám.
• Látið vita af ferðum ykkar og hafið síma eða annan
fjarskiptabúnað meðferðis. Nauðsynlegt er að vera með
áttavita og kort, eða staðsetningartæki.
• Ekki fara yfir óbrúaðar ár nema vera viss um öruggt
vað, en vöð geta breyst mjög fljótt. Ef þið eruð ekki viss,
er betra að bíða eftir næsta bíl heldur en að ana út í
óvissuna.
• Akstur á malarvegum krefst aðgætni. Athugið að laust
yfirborð getur valdið hættu. Dragið úr hraða er þið mætið
öðrum bíl. Malarvegir geta einnig reynst erfiðir yfirferðar
í mikilli bleytu.
• Sýnið aðgát við einbreiðar brýr
• Takið tillit til búfénaðar. Hreindýr og búfénaður gengur
laus á svæðinu og eru ökumenn beðnir um að aka varlega
• Ef þörf er á aðstoð hringið í 112. Á hálendinu eru
björgunarsveitir starfandi yfir sumartímann, til þess að
hjálpa ferðamönnum í neyð. Neyðarlínan sér um að koma
skilaboðum til réttra aðila, svo aðstoð berist eins fljótt og
auðið er. Haldið kyrru fyrir og bíðið eftir hjálp.
• Munið að akstur utanvega er stranglega bannaður.

K r i n g i l sár r a n i
Innsti hluti Brúaröræfa sem afmarkast af Brúarjökli, Hálslóni
og Kringilsá og myndar þríhyrnda hásléttu í 625-700 m h.y.s.
Brúarjökull hefur mótað Ranann og skilið eftir sig jökulgarða
þvert á skriðstefnu sína. Mest áberandi er jökulgarðurinn
frá 1890 sem kallast Töðuhraukar en stendur ekki undir
nafni eftir að grasbítum fjölgaði á svæðinu. Gróður er víða
nokkuð fjölbreyttur í Kringilsárrana en hefur mótast af
hlaupum og hopi Brúarjökuls. All víða eru votlendi og tjarnir
sem koma sér vel fyrir aukinn fjölda heiðagæsa í Rananum
síðustu áratugina. Árið 1939 fann Helgi Valtýsson um 100
hreindýr í Rananum og taldi að það væru einu eftirlifandi

Gönguleiðir
dýrin í landinu. Síðustu áratugina hafa yfirleitt verið 200300 hreindýr í Rananum en flest um 600 árið 1981. Stór hluti
þeirra hafa verið fullorðnir tarfar. Torsótt er í Ranann vegna
Kringilsár eða Sauðár og frá og með friðlýsingunni 1975
gilda m.a. eftirfarandi reglur: Raninn er hreindýrafriðland og
hreindýraveiðar bannaðar, umferð vélknúinna farartækja um
svæðið er óheimil nema með leyfi Umhverfisstofnunar og
allt jarðrask er bannað, svo og að skerða gróður eða trufla
dýralíf. Bændur af Efra - Jökuldal höfðu upprekstur fyrir lömb
sín í Kringilsárrana fyrrum, og voru þau flutt á kláfdrætti yfir
Kringilsá vor og haust.

Er svæðið vestan Grjótárhnjúks, Miðhnjúks, Sauðahnjúka og
Fitjahnúks að Hálslóni Gróðursæl háslétta í 600-700 m hæð
inn undir Jökulkvísl en land þar sunnan við er lítt gróið enda
hljóp jökullinn yfir hluta þess 1964. Land innan Jökulkvíslar
tilheyrir Kringilsárranafriðlandi. Sléttan er mishæðalítil og vel
gróin nema á hæstu öldum og melum. Víða eru víðáttu- og
gróskumikil votlendi. Dæmi um það er t.d. Ljósalykkjuflói,
foráttublautur með tjarnastör sem ríkjandi tegund og Fit
innan Sauðár þar sem meira ber á hengi- og mýrastör. Tjarnir
kragaðar tjarnastör og klófífu einkenna víða votlendið og
kallast slík gróðurlendi flár. Tjarnirnar eru leifar freðmýrarústa
eða dysja sem fáséðar eru nú á Snæfellsöræfum en einna
myndarlegastar innarlega á Sauðárfit utan við Töðuhrauka
stutt norðan Jökulkvíslar. Í tjörnunum má finna ýmis
krabbadýr og þar á meðal skötuorm. Álftir og heiðagæsir
eru þær fuglategundir sem mest ber á. Hér hafa löngum
verið aðal sumarbeitilönd hreindýra sem tilheyra svokallaðri
Snæfellsshjörð. Síðustu árin hafa þau þó gengið mest á innri
hluta Fljótsdalsheiðar.

Útgefandi: Vatnajökulsþjóðgarður.
Ljósmyndir: Ragnar Th. Sigurðsson, Skarphéðinn G. Þórarinsson
Hönnun og umbrot: PORT hönnun Teikningar: Jón Baldur Hlíðberg.
Kortagrunnur: Loftmyndir ehf Uppsetning korts: Hafþór Snjólfur Helgason
Fræðitexti: Skarphéðinn G. Þórarinsson og Ívar Örn Benediktsson
Prentun: GuðjónÓ – vistvæn prentun. Pappír: Sappi Magno Satin.
1_0610

Austursvæði, Snæfellsstofa, Skriðuklaustri
701 Egilsstaðir, Sími 470 0840.
Netfang: snaefellsstofa@vatnajokulsthjodgardur.is
Veffang: www.vatnajokulsthjodgardur.is

Neyðaraðstoð hringið í 112 - In emergency dial 112
• Að taka ekkert nema myndir og minningar – og skilja
ekkert eftir nema létt fótspor
• Að kveikja ekki eld á víðavangi
• Að hlífa gróðri tjaldsvæðisins. Hella hvorki niður heitu
vatni, né brenna gróður með eldunartækjum
• Að halda næturró á tjaldsvæðinu við Snæfellsskála frá
kl. 23:00 – 07:00
• Að skilja ekki eftir rusl í þjóðgarðslandinu. Gestir eru
beðnir um að flytja sitt eigið sorp með sér til byggða.
Á Fljótsdalshéraði er sorp flokkað
• Að keyra ekki utanvega. Minnt er á að nokkrir slóðar
hafa takmarkanir - virðið lokunarskilti
• Að vinna ekki spjöll á náttúrunni, svo sem rífa upp mosa,
slíta upp plöntur, trufla dýralíf, hrófla við stuðlabergi og
öðrum jarðmyndunum, eða hlaða vörður
• Að sýna öðrum gestum þjóðgarðsins tillitssemi

g estir eru beðnir að muna
til að fræðast um og upplifa hin fjölmörgu undur snæfellsöræfa í sátt og samlyndi við náttúru og vætti svæðisins.

Ge st i r e r u v e l ko m n i r í þ j ó ð g a r ð inn

Sn æfe l l

SKRIÐUKLAUSTRI
GÖNGULEIÐIR
Þjó ð g a r ð u r i n n
Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður 7.júní árið 2008.
Austursvæði þjóðgarðsins er 2.384 km2 og nær frá Jökulsá á
Fjöllum í vestri að friðlandinu í Lónsöræfum í austri. Öræfin
umhverfis Snæfell eru hluti af austursvæði þjóðgarðsins.
Samkvæmt lögum er Vatnajökulsþjóðgarður friðlýst svæði
sem telst sérstætt vegna landslags, gróðurfars og dýralífs
og því ástæða talin til að varðveita hann og veita almenningi
aðgang að honum eftir tilteknum reglum. Tilgangur friðlýsinga er að varðveita sérstök landsvæði svo að komandi
kynslóðir eigi kost á að njóta þeirra á sama hátt og við gerum.
Til að tryggja að tilgangi friðlýsingar verði náð gilda tilteknar
umgengnisreglur á friðlýstum svæðum.

Hreindýr á ferð á austursvæði þjóðgarðsins

Heiðagæs - Anser

brachyrhynchus

Snæfell er 1833 m hátt og þar með hæst fjalla hér á landi
utan jökla. Frá fjallinu vestur að hnjúkum er háslétta í um
800 m hæð sem kallast Sandar. Fjallið er megineldstöð sem
hlóðst upp á síðustu 400 þúsund árum. Deilt er um hvenær
þar gaus síðast og hvort fjallið teljist virk eldstöð eða
útkulnuð. Líparít setur víða svip sinn á fjallið. Sumir telja að
Snæfell hafi staðið upp úr ísaldarjöklinum á síðustu skeiðum
ísaldar þegar Þjófahnjúkar og önnur móbergsfjöll kringum
það mynduðust í gosum undir jökli. Á Söndunum við fjallið
má oft sjá stóra hreindýrahópa, einkum seinni hluta sumars.
Fjallaplöntur teygja sig upp hlíðar Snæfells, jöklasóley er
víða algeng en fjallavorblómið smáa með sín gulu blóm er
einkum að finna á fjallatoppum. Víða spretta lindir úr hlíðum
hnjúkanna og skarta fagurgrænum dýjamosa sem sker
sig úr svörtum gróðurlausum hlíðunum. Skáli Ferðafélags
Fljótsdalshéraðs kenndur við fjallið stendur vestan undir því.

Un d i r fe l l u m
Horft af toppi Geldingafells í norðvestur yfir Múla og Eyjabakka

Dvöl í þ jóðgarðinum
Þjóðgarðurinn er opinn almenningi allt árið en ferðamenn
fara um hann á eigin ábyrgð. Utanvega akstur er bannaður.
Nokkrir slóðar eru með takmörkunum á akstri (sjá
kort). Þjóðgarðsvörður hefur heimild til að loka slóðum
tímabundið sé talin ástæða til vegna náttúrverndar
eða ófærðar. Tjaldsvæði við Snæfellsskála er opið yfir
sumartímann. Óheimilt er að tjalda eða gista í bílum og
húsvögnum utan merktra tjaldsvæða án sérstaks leyfis
þjóðgarðsvarðar. Ferðamönnum er frjálst að ganga um
allan þjóðgarðinn en ætlast er til að merktum
fræðslugönguleiðum sé fylgt.
Á Snæfellssvæðinu eru tveir skálar. Landverðir eru staðsettir í Snæfellsskála (GPS hnit 64.48.250N og 15.38.600W).
Skálinn er í eigu Ferðafélags Fljótsdalshéraðs og tekur 65
manns í gistingu í svefnpokaplássi. Við skálann er einnig
tjaldsvæði, salerni og sturta. Landverðir hafa eftirlit með
svæðinu og veita fræðslu. Reglulegar fræðslugöngur eru
í boði og er hægt að kynna sér þær hjá landvörðum.
Nánari upplýsingar í Snæfellstofu í síma 470 0840 eða
á vef þjóðgarðsins www.vatnajokulsthjodgardur.is.

GESTASTOFA
Snæfellsstofa Austursvæðisins opnaði sumarið 2010 og er
staðsett á Skriðuklaustri í Fljótsdal. Stofan er upplýsingaog fræðslumiðstöð um náttúrufar, gönguleiðir, gistingu og
afþreyingu í næsta nágrenni við þjóðgarðinn. Í Snæfellsstofu
er sýning þar sem náttúru austursvæðis þjóðgarðsins er
gerð skil. Í gestastofunni eru einnig skrifstofur þjóðgarðsvarðar, veitingasala og minjagripaverslun.
Gott aðgengi er fyrir fatlaða. Gestir er hvattir til að leita sér
upplýsinga hjá starfsmönnum þjóðgarðsins.

Snæfell úr suðvestri, frá Jökulkvísl

Landið fyrir austan Snæfell að austustu kvíslum Jökulsár
í Fljótsdal og út að Laugará verður hér nefnt þessu nafni
þó afrétturinn sé nokkuð stærri. Landið austan Snæfells er
í dag kallað Eyjabakkar þó hinir eiginlegu Eyjabakkar séu
aðeins austan ár utan við Bergkvíslarnes. Utan við Snæfell
og Eyjabakka er síðan sléttlendi með votlendi, ufsum og
ásum. Kvíslar Jökulsár mynda víðáttumikla flæðisléttu með
fjölmörgum kvíslum og eyjum sem kallast Þóriseyjar. Afar
gróskumikill votlendisgróður er í eyjunum sem hreindýr
en þó einkum heiðagæsir og álftir kunna vel að meta. Á
Eyjabakkasvæðinu sem er í 650- 680 m hæð hafa fundist
133 tegundir háplantna. Innarlega á svæðinu fella stórir
hópar heiðagæsa flugfjaðrir og eru í sárum í júlí. Þar var til
skamms tíma stærsti fellihópur heiðagæsa í heiminum en
hefur fækkað hin seinni ár. Oft er hér mun snjóþyngra en
á Vesturöræfum og því sjást hreindýr hér fyrst og fremst á
haustin.

Góðir og sléttir stígar að jafnaði, án teljandi
hindranna eða erfiðleika.

RAUTT:
Krefjandi

Leiðir og stígar sem geta falið í sér lengri óslétta
og erfiða kafla og hindranir, svo sem óbrúaða læki og
minni ár, lausamöl, há uppstig o.s.frv.

SVART:
Erfitt

Leiðir og stígar sem fela í sér hindranir og erfiðleika á
borð við stærri óbrúaðar ár, brattlendi og klettahöft, sem
óvönum og við slæmar aðstæður geta verið hættulegar.

Grænt er því léttast og svart erfiðast undir fótinn.
Gestir eru boðnir velkomnir í Snæfellsstofu þar sem
nálgast má allar almennar upplýsingar um svæðið.

S1. Snæfellsskáli-Laugarfell (28-30 km) rautt
Gengið er sem leið liggur suður frá Snæfellsskála um Þjófadali og
hestagötum fylgt að Hálskofa. Þaðan er reiðleiðinni fylgt áfram um
Snæfellsnes og Hafursárufs, yfir Hafursá og áfram norður á bóginn
uns komið er að heitu lauginni og Laugarkofa, neðan Laugarfells.
Þetta er góð dagleið.

B r úa r j ö k u l l

Ey ja b a kk a j ök u l l

Brúarjökull er stærsti skriðjökull Vatnajökuls. Hann er
þekktastur fyrir gríðarleg framhlaup sem í honum verða á
80-100 ára fresti. Framhlaupin verða vegna þess að flæði íss
af ákomusvæðinu niður á leysingasvæðið er ekki nógu öflugt
til að viðhalda jafnvægi á ársgrundvelli. Af þessum sökum
hækkar efri hluti jökulsins jafnt og þétt á meðan sporðurinn
þynnist og hörfar. Jökullinn verður sífellt brattari uns hann
hleypur fram til að rétta sig af á ný. Í framhlaupunum, sem eru
þau mestu sem um getur á jörðinni, hleypur jökullinn fram um
8-10 km á nokkrum mánuðum. Er þá skriðhraðinn mestur um
5 m/klst. (120 m/dag). Vitað er um framhlaup í Brúarjökli 1810,
1890 og 1963-64. Frásagnir af flóðum í Jöklu benda einnig til
framhlaupa árin 1720 og 1625. Ekki er vitað um framhlaup
í Brúarjökli fyrir þann tíma. Lengst hljóp jökullinn fram árið
1890, eða um 10 km í austanverðum Kringilsárrana. Fjórar
stórar ár falla frá Brúarjökli; Jökulsá á Dal, Kringilsá, Kverká
og Kreppa.

Eyjabakkajökull er framhlaupsjökull í norðaustanverðum
Vatnajökli. Þrír straumar íss mynda um 10 km langa og 4
km breiða jökultungu sem teygir sig niður á efsta hluta
Eyjabakka. Af þeim er austasti straumurinn mestur, en hann
á rætur sínar í Hnjúkadal. Neðst í jökultungunni eru tvær
urðarrendur sem aðskilja ísstraumana þrjá. Sú stærri er
ættuð úr Hnjúkafelli sem rís upp úr jöklinum miðjum ofan til.
Fyrsta framhlaup sem vitað er um í Eyjabakkajökli var árið
1890, en þá hljóp Brúarjökull einnig. Framhlaup urðu einnig
árin 1931 og 1938. Síðast hljóp jökullinn fram um 2 km frá
september 1972 til haustsins 1973. Eyjabakkajökull hefur því
hlaupið fram á u.þ.b. 35 ára fresti. Samkvæmt þeirri reglu
ætti að styttast í næsta framhlaup, en á því gæti þó orðið
töf vegna hlýinda undanfarinna ára og neikvæðrar afkomu
jökulsins.

Við Brúarjökul má finna fjölda merkilegra landforma sem
myndast hafa í framhlaupum jökulsins. Þekktust þeirra eru
Hraukar, jökulgarðar sem mynduðust í framhlaupi jökulsins
árið 1890. Þá ruddi jökullinn upp jarðvegi sem legið hafði
óhreyfður í árhundruð. Hraukarnir eru allt að 20 m háir
grónir hryggir sem rekja má samfellt frá Maríutungum í
austri til Kverkárhnútu og Kverkárness í vestri. Af öðrum
áberandi landformum við Brúarjökul má nefna sikk-sakk laga
krákustígsása, malarása, jökulkembur og sprungufyllingar.
Vegna stærðar þeirra verða sum þeirra vart greind
nema úr lofti. Þessi landform hafa öðrum fremur laðað
jarðvísindamenn að Brúarjökli í þeim tilgangi að skýra betur
orsakir og eðli framhlaupanna. Jafnframt hefur þekking á
myndun og mótun lands við Brúarjökul verið nýtt til að skilja
betur svæði í Skandinavíu, N-Evróu og N-Ameríku sem í
fyrndinni voru hulin stórum meginlandsjöklum.
Um þessar mundir hörfar sporður Brúarjökuls um 100-250 m á
ári, sem gerir það að verkum að landið næst jöklinum breytist
stöðugt og nýtt og ókannað land kemur í ljós. Ný lón myndast
og tæmast, árfarvegir þorna upp og nýjir verða til, fossar
myndast og hverfa, dauðís bráðnar og landform hnigna.
Næsta framhlaups er varla að vænta fyrr en um árið 2040
og því mun sú þróun sem nú er í gangi halda áfram næstu
áratugi. Ef sú hlýnun sem átt hefur sér stað undanfarinn
áratug heldur áfram, mun ákoma á jökulinn minnka. Það
gæti seinkað eða jafnvel komið í veg fyrir framhlaup.

Í framhlaupinu 1890 hljóp jökullinn fram um 3-4 km yfir
gróið land sem ekki hafði verið hulið jökli í margar aldir.
Við það mynduðust miklir og öldóttir jökulgarðar sem,
líkt og við Brúarjökul, hafa verið kallaðir Hraukar. Þessir
jökulgarðar eru með þeim stærstu á Íslandi og hafa verið
rannsóknarefni í áratugi. Stórir jökulgarðar mynduðust
einnig í framhlaupinu 1938 um 750 m innan við Hraukana.
Nær jöklinum eru haugaruðningar áberandi þar sem dauðís
bráðnar undan jökulurð. Upp með vesturjaðri jökulsins
hlykkjast mikill krákustígsás sem myndaðist undir lok
framhlaupsins 1972-73 og framan við austurhluta sporðsins
eru malarásar, jökulkembur og sprungufyllingar áberandi. Í
krikanum sunnan Háöldu, þar sem Eyjabakkajökull gengur
út úr meginjöklinum, hljóp úr litlu lóni, Háöldulóni, rétt fyrir
og í kjölfar framhlaupsins 1972-73. Neðri endi ganga sem
vatnsflaumurinn myndaði við botn jökulsins er þekktur sem
íshellirinn í Eyjabakkajökli.
Undan vestanverðum sporði Eyjabakkajökuls kemur Jökulsá
í Fljótsdal. Í árþúsund hefur hún flæmst um Eyjabakka og
byggt þá upp með framburði sínum. Nær jöklinum hefur
hún myndað mikla sanda sem nú eru þurrir að mestu. Í
yfirborði jökulsins mótar fyrir farvegi árinnar undir honum.
Ofarlega í jöklinum eru hringlaga svelgir þar sem vatn af
yfirborði jökulsins steypist niður á botn. Göngufólk sem
þverar jökulinn á leið sinni frá Snæfellsskála í Lónsöræfi ætti
að gæta fyllstu varúðar þegar gengið er um þessi svæði.
Heimildir: Ívar Örn Benjamínsson um Jöklana.

S2. Snæfell-Þjófadalir (8-9km) rautt
Lagt er upp frá Snæfellsskála eða ekið suður að Langahnjúk og
gengið upp með Þjófadalsánni um Þjófadali milli Snæfells og
Þjófahnjúka. Gengið er austur dalinn og út á bakkana, þar er mjög
gott útsýni yfir Eyjabakka og Þóriseyjar.
S3. Snæfellshringurinn (28-30km) rautt
Oftast er lagt upp frá Snæfellsskála og gengið um Þjófadali milli
Þjófahnjúka og Snæfells. Þaðan er gott útsýni yfir Eyjabakka. Úr
Þjófadölum er gengið út með Snæfellshálsi,ofan við Þjófagilsá, að
Hálskofa. Er gengið sem leið liggur neðst í hlíðum Snæfells út undir
Hafursá. Þaðan er stutt niður að Eyjabakkavaði, þar sem margir
enda gönguna (18-19km)
Ef stefnan er tekin á hringinn, þá er haldið upp með Hafursá um
Vatnsdal og áfram inn með kollinum sem kallaður er Tíutíu (1010m).
Þaðan liggur leiðin samhliða veginum að Snæfellsskála.
Þetta er góð dagleið.
S4. Snæfell (12-14km) rautt
Nokkrar uppgönguleiðir eru færar á Snæfell. Núorðið er algengt að
fara upp á Snæfell að vestanverðu, nokkru innan við Snæfellsskála.
Gönguleiðin er stikuð að hluta eða þar til jöklinum er náð. Útsýni er
afar tilkomumikið af Snæfelli og nær til allra átta, enda Snæfellið
hæsta fjall landsins utan jökla (1833m)
*Göngutími er 6-9 klst, allt eftir aðstæðum á jöklinum. Ráðlegt er að
hafa mannbrodda meðferðis.
S5. Snæfellsskáli – Lónsöræfi (44-46km) svart
Gönguleið sem farin er á 3-5 dögum. Í fyrsta áfanga er gengið frá
Bjálfafelli yfir í Eyjabakkajökul í Geldingafell (20km). Vaða þarf
nokkrar jökulsprænur á leiðinni. Úr Geldingafelli er gengið í skálann
við Kollumúlavatn (15km) Þaðan er gengið um Víðidal, langan og
grösugan dal í Stafafellsfjöllum, norðan Kollumúla og áfram með
brúnum Tröllakróka í Múlaskála. Þaðan er örstutt yfir í Illakamb, þar
sem flestir kjós að láta sækja sig.
ATH. Kortið nær aðeins yfir hluta af leiðinni.
S6.Glúmsstaðasel – Eyjabakkafoss (19km) rautt
Jeppavegur er inn að Glúmsstaðaseli í Norðurdal Fljótsdals.
Gengið er upp með Jökulsá austan megin, fram hjá Ófærufossi,
Gjögurfossum, Faxa og Kirkjufossi, sem leið liggur að
Hrakstrandarkofa og að Eyjabakkafossi.
S7. Eyjabakkafoss – Geldingafellsskáli (16km) svart
Gengið er meðfram Eyjabakkafossi og inn Eyjabakka að Eyjakofa
og áfram upp með Ytri Bergkvísl uns sveigt er til suðurs að
Geldingafellsskála.

Hrafnafífa eriophorumscheuchzeri

S8. Kleif – Eyjabakkafoss (20km) rautt

Múli
Svæðið á milli austustu kvísla Jökulsár í Fljótsdal og
Kelduár. Þjóðgarðsmörk liggja innan við uppistöðulón
stækkaðs Folavatns og því er hér aðeins um að ræða
innsta hluta hins eiginlega Múlaafréttar. Hæðótt háslétta
nokkuð gróin en mestur er gróðurinn þó inn með Kelduá
og Jökulsá í Fljótsdal. Innst á Múla eru móbergshnjúkarnir
Geldingafell en norðan í vestasta hnjúknum er skáli
Ferðafélags Fljótsdalshéraðs. Norðaustan fellanna liggur
Vatnadæld en þar eru frá austri Fremsta-, Mið- og Innstavatn
og Kelduárvatn en á milli þeirra síðast nefndu liggja mörk
Fljótsdals og Lóns. Kelduá á upptök í samnefndu vatni en
neðan við Geldingafellsskála sameinast Blanda henni og
sveigir hún þar út Múlann.

BLÁTT:
Auðvelt

GRÆNT:
Stígar eru með bundnu slitlagi, timburpallar eða
Fyrir hreyfi- þjöppuðu malarlagi án lausamalar á yfirborði.
hamlaða
Stígar eru yfir 75 cm breiðir.

Hafursárfoss

SNÆFELLSÖRÆFI

SAGA
KORT
GESTASTOFAN Á

Tekin undir Virkisjökli inni
við Skaftafell. Mynd: Ragnar Th Sigurðsson

V e st u rö ræfi

VATN AJ Ö KUL S ÞJ Ó Ð G A R Ð U R

LANDSLAG OG NÁTTÚRA

Gönguleiðir eru margar og fjölbreyttar á Snæfellssvæðinu.
Þær eru við allra hæfi, bæði langar og styttri göngur.
Gönguleiðirnar eru flokkaðar og merktar eftir
erfiðleikastuðli:

Refur - Alopex lagopus

Tjarnastör Carex rostrata

Jöklasóley Ranunculus glacialis

Margir fossar voru í Jökulsá á Fljótsdal fyrir virkjun. Skemmtileg
gönguleið er upp með henni frá Kleif í Norðurdal þó svo að
kraftur fossana hafi dvínað. Gengið er um Kleifarskóg, fram hjá
Gjögurfossum og Faxa og áfram upp að Kirkjufossi sem er hæsti foss
í ánni. Nokkru ofar er Hraukstrandarfoss og svo Eyjabakkafoss. Þar
skammt fyrir ofan er vaðið yfir Jökulsá í Fljótsdal.
S9. Aðalból – Dragmót (13-14km) rautt
Gengið er sem leið liggur upp með ánni Hrafnkelu, fram hjá Faxagili
að Tungusporði og áfram reiðgöturnar meðfram Glúmsstaðaá og
upp Glúmsstaðadal að Kárahnjúkavegi í Dragmótum Fornt sel var í
Glúmsstaðadal og þar er volg laug sem hægt er að baða sig í.
ATH. Kortið nær aðeins yfir hluta af leiðinni.
S10. Fljótsdalur – Lónsöræfi (50km) svart

H r au n

Liggur upp úr Þorgerðarstaðardal suður að Sauðárvatni. Frá
Sauðárvatni liggur leiðin suður um Leiðaröxl og Víðidalsdrög,
niður að Norðlingavaði á Víðidalsá og áfram vestan Víðidals suður
á Kollumúla og niður Leiðartungur að Norðlingavaði á Jökulsá í Lóni.
Fyrr á öldum fóru Norðlendingar þessa leið til sjóróðra
í A-Skaftafellssýslu.

Snjóþung, berangursleg og grýtt háslétta austan Múla.
Hér táknar nafnið klapparholt eða urðarrana. Helsta
gróðurlendið hér eru snjódældir þar sem snjómosi og
grasvíðir eru ríkjandi tegundir. Smá horn af Hraunum
tilheyrir þjóðgarðinum og tengir hann við friðlandið á
Lónsöræfum.

ATH. Kortið nær aðeins yfir hluta af leiðinni.

Heimildir: Skarphéðinn G. Þórisson um Snæfellsöræfin
Kelfdar kýr í byrjun maí norðan Snæfells á leið á burðarsvæði

	G PS p u nk ta r 			

Vesturöræfi
Er afréttin sem liggur vestan og norðvestan Snæfells, austan Jöklu
og sunnan Hrafnkelsdals. Gróðursæl háslétta í 600-700 m hæð inn
undir Jökulkvísl en land þar sunnan við er lítt gróið enda hljóp
jökullinn yfir hluta þess 1964. Af fuglum ber mest á álftum og
heiðagæsum. Vesturöræfi hafa löngum verið aðal sumarbeitilönd
hreindýra sem tilheyra Snæfellshjörð.

1

Slóðamót við Vesturdalsvötn

N 64° 55.036

W 16° 01.446

2

Slóðamót Sauðárdalur/Vesturdalur

N 64° 55.410

W 15° 54.004

3

Sauðakofi

N 64° 49.623

W 15° 47.903

4

Snæfellsskáli

N 64° 48.223

W 15° 38.479

5

Slóði af Snæfellsleið við Tittlingafell

N 64° 52.037

W 15° 32.312

6

Slóðamót norðaustan Nálhúshnjúka

N 64° 51.799

W 15° 29.717

7

Gatnamót Kárahnjúkavegur/Snæfellsleið N 64° 53.730

W 15° 31.409

8

Slóði að Laugarkofa við Laugarfell

W 15° 23.489

9

Laugarkofi

N 64° 53.133

W 15° 20.258

10

Hrakstrandarkofi

N 64° 50.403

W 15° 22.378

11

Hálskofi

N 64° 46.143

W 15° 29.180

12

Eyjakofi

N 64° 43.800

W 15° 27.000

13

Geldingafellsskáli

N 64° 41.650

W 15° 21.620

14

Tunguárfellskofi

N 64° 52.300

W 15° 11.500

15

Kleif

N 64° 57.082

W 15° 11.733

16

Sturluflöt

N 64° 55.343

W 15° 03.586

Snæfell 6-9 klst frá uppgöngu sunnan í fjallinu
„Silfri krýnda Héraðsdís“(M.J.) Snæfell er hæst íslenskra fjalla
utan jökla (1833 m). Fjallið hefur í tíðanna rás haft mikil áhrif
á heimamenn og gesti. Í heiðni má telja víst að bundin hafi
verið átrúnaður við fjallið. Þjóðtrú var um útilegumenn og heilu
útilegumannabyggðirnar í nágrenni fjallsins.

Eyjabakkar
Er háslétta í 650- 680 m hæð frá Eyjabakkajökli að Eyjabakkafossi
sem einkennist af hólmum, flóum og tjörnum. Svæðið er einstakt
vegna fuglalifs og fjölbreytts gróðurs.Þar hafa fundist 133 tegundir
háplantna. Innan til á svæðinu fella stórir hópar heiðagæsa
flugfjaðrir og eru í sárum í júlí.

Hraukar

Brúarjökull 20 km frá Snæfelsskála

Í framhlaupinu 1890 hljóp Eyjabakkajökull fram um 3-4 km
yfir gróið land sem ekki hafði verið hulið jökli í margar aldir. Við
það mynduðust miklir og öldóttir jökulgarðar sem, líkt og við
Brúarjökul, hafa verið kallaðir Hraukar. Þessir jökulgarðar eru
með þeim stærstu á Íslandi og hafa verið rannsóknarefni í áratugi.

Brúarjökull er stærsti skriðjökull Vatnajökuls. Hann er þekktastur
fyrir gríðarleg framhlaup sem í honum verða á 80-100 ára fresti,
síðast skreið hann fram 1963-64. Lengst hljóp jökullinn fram árið
1890, eða um 10 km í austanverðum Kringilsárrana. Fjórar stórar
ár falla frá Brúarjökli; Jökulsá á Dal, Kringilsá, Kverká og Kreppa.

Þjófadalir 4-6 klst frá Snæfellsskála
Á dögum Svarthöfða prests á Valþjófsstað lögðust 18 þjófar út
og bjuggu um sig í helli undir fossi í Þjófadalsá (Þjófagilsá),
sem kemur úr Þjófadal sunnanvert við Snæfell, milli þess og
Þjófahnjúka. Þaðan lögðust þeir á fénað Fljótsdælinga og fóru
ránsferðir út um Hérað.

Geldingafell 15 km frá Kelduárlóni að
Geldingafellsskála
Geldingafell (1087 m) stendur við norðausturhorn Vatnajökuls
og sést víða að. Við rætur Geldingafells stendur skáli Ferðafélgas
Fljótsdalshéraðs og er hann einungis ætlaður göngufólki og hýsir
16 manns í svefnpokum.

N 64° 53.099

