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Upphaf gönguleiða er við hringveginn, rétt utan við Fossgerði (64°41,69-14°11,69).
These routes start at the Ring Road 1, just west of Fossgerði farm (64°41.69-14°11.69).

4. Fagradalsskarð (pass) 13 km 5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 600 m 
Gengið er inn Krossdal, upp með Krossá. Komið er upp í Fagradalsskarð (64°44,30-
14°14,84) sem liggur milli Grjótártinds og Hrossatinds. Þaðan er haldið niður í Breiðdal 
meðfram Fagradalsá niður Fagradal og að Fagradalsbænum (64°46,79-14°12,39).
Walk up along the Krossá river. Cross the pass Fagradalsskarð (64°44.30-14°14.84), 
between Grjótártindur and Hrossatindur peaks. Descend the Fagradalsá river through its 
valley Fagridalur to reach the farm named after it (64°46.79-14°12.39).

5. Skammadalsskarð (pass) 12 km 5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 650 m
Gengið er upp með Krossá. Farið er yfir Skammadalsskarð (64°44,27-14°12,21) sem 
liggur milli Hrossatinds og Kjalfjalls. Úr skarðinu er haldið niður Skammadal austan við 
Skammadalsá niður að akvegi (64°46,82-14°09,34).
Walk up along the Krossá river. Head up between the summits of Hrossatindur and 
Kjalfjall, crossing Skammadalsskarð (64°44.27-14°12.21). Descend Skammidalur valley, 
keeping east of the Skammadalsá river, until you reach the road (64°46.82-14°09.34).

6. Krosstindur – Núpstindur (two peaks) Leið/Rte 6a 9 km 4 klst/hrs 
Hækkun/Rise in elevation 800 m
Gengið er upp með Krossá. Þaðan er gengið upp á sniðið og út brúnirnar þar til komið er 
að Krosslæk. Læknum er svo fylgt þar til komið er upp í Krossskarð (64°43,19-14°08,20). 
Síðan er gengið út á Krosstind, en þaðan má sjá Hvalbak í góðu skyggni. Frá Krosstindi 
er auðveld leið út á Núpstind. Í bakaleiðinni er gengið út á Arnartinda og þaðan inn 
Grasaleitar og svo út með Krossá (leið 6b).
Walk up along the Krossá river, then turn sideways up the slope and follow the slope 
edges to the Krosslækur stream. Stay beside it until reaching Krossskarð pass (64°43.19-
14°08.20), then climb to Krosstindur, from which Hvalbakur skerry can be seen in good 
weather. From Krosstindur it is easy to continue to Núpstindur. You can return on Rte 6b 
by hiking onto Arnartindar crests and along the slopes of Grasaleitar before descending 
to the Krossá once more.

7. Krossskarð (pass) 11.5 km 5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 650 m
Haldið er upp mynni Krossdals fyrir ofan og innan Krosslæk. Gengið er sem leið liggur upp 
í Krossskarð (64°43,19-14°08,20). Þaðan er haldið niður Djúpadal endilangan, austan 
við Djúpadalsá, og komið niður á  veginn nokkru fyrir innan Ós í Breiðdal (64°46,04-
14°04,21).
Head SW and stay above and west of the Krosslækur stream until you reach the upper 
end of the valley, below Krossskarð (64°43.19-14°08.20). Descend the Djúpidalur valley, 
keeping east of the river, to reach the road just west of Ós farm (64°46.04-14°04.21).

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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3. Stangarskörð (passes) 8 km 3 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 700 m

Farið er upp frá Skála (64°45,48-14°22,88) og gengið meðfram 
Skálaási. Gengið er fyrst um sinn í átt að fjallinu Stöng (965 m), en 
beggja vegna þess eru Stangarskörð, ytra (64°46,78-14°20,73) og 
innra (64°46,97-14°21,69) og hægt að ganga hvort skarðið sem er. 
Skömmu eftir að komið er úr innra skarðinu sést eina mögulega 
uppgönguleiðin á tindinn, en hún er ekki fær nema vönum og aðeins 
tveimur í einu, en töluvert lausgrýti er í gjótunni. Gengið er niður í 
Breiðdal um Skriðudal meðfram Skriðuá, allt niður að Skriðustekk 
(64°48,98-14°19,14).
Walk up from Skáli (64°45.48-14°22.88), past Skálaás ridge, until 
you near the mountain of Stöng (965 m). There you have to choose 
whether to take the westerly (64°46.78-14°20.73) or the easterly 
(64°46.97-14°21.69) pass around it. Just after topping the westerly 
pass, you will spot the only possible way up onto the peak, but 
it is inaccessible to those unused to difficult climbing. There is 
considerable loose rock in a crevice, and only two people should go 
up at a time. Descend into Breiðdalur valley following the Skriðuá 
river through its valley to the old farm of Skriðustekkur (64°48.98-
14°19.14).

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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2. Berufjarðarskarð (pass) 7.5 km 2 klst/hrs 
Hækkun/Rise in elevation 669 m Reiðleið/Riding route

Haldið er frá bæ í Berufirði (64°47,84-14°29,03) og gengið 
upp meðfram Svartagili endilöngu og milli þess og Sótabotns, 
upp í Berufjarðarskarð (64°49,22-14°26,61). Haldið er áfram 
að Vegaskarði, en þaðan er hægt að velja tvær leiðir niður í 
Breiðdal, annars vegar að Flögu (64°49,03-14°23,02) eða 
Höskuldsstöðum (utan korts).

Leaving from the Berufjörður farm (64°47,84-14°29,03), head 
up beside the Svartagil gorge. Keep just west of Svartagil but 
avoid going as far west as the deep hollow of Sótabotn. Continue 
over the main pass, Berufjarðarskarð (64°49.22-14°26.61), to 
the lower pass of Vegaskarð. At Vegaskarð two paths merge; 
both leading down into the valley of Breiðdalur. You can either 
head northeast to Flaga (64°49.03-14°23.02), or northwest to 
Höskuldsstaðir (off the map). 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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1. Kjalfjallstindur (peak) 12.5 km 4 klst/hrs 
Hækkun/Rise in elevation 526 m

Gengið er frá akveginum yfir Öxi (64°49,78-14°39,56) eftir 
Kjalfjalli (Kistufelli) og áleiðis að Kjalfjallstindi (1116 m). 
Þægileg ganga á þennan nyrsta tind Djúpavogshrepps. 
Starting at the road over Öxi pass (64°49.78-14°39.56), follow 
the Kjalfjall (Kistufell) shoulder till reaching Kjalfjallstindur 
(1116 m). This easy walk brings you to the northernmost peak 
of the municipality. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.

Djúpavogshreppur
Vinalegur og vistvænn
Friendly with people and nature

www.djupivogur.is

Deildu myndum frá upplifun þinni
Share photos of your experiences  
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52. Öxi - Fossárdalur (valley) 16 km
Um er að ræða göngu- og hlaupaleið þríþrautakeppninnar Öxi. Gengið 
er, eða hlaupið, frá Merkjahrygg á Öxi niður í Fossárdal, um 6 km leið, 
að slóðanum sem liggur inn dalinn og honum fylgt út að bæjunum. 
Fyrsta grein þríþrautinnar er sjósund yfir botn Berufjarðar (700 m), í 
annarri grein er hjólað upp Öxi (13 km), síðan er umræddur leggur 
hlaupinn niður í Fossárdal og loks er hjólað út á Djúpavog (18 km).

This is the walking/running stretch of the Öxi triathlon. Starting from 
Merkjahryggur ridge, on Öxi, participants run/walk for about 6 km over 
into Fossárdalur valley. There, a vehicle track leads down the valley 
to the farmhouses. Before the running section, the triathlon involves 
swimming 700 m across the inner end of Berufjörður fjord and cycling 
13 km up Öxi Road. After the running, there is another 18 km of cycling 
to Djúpivogur village.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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Upphaf gönguleiða er við slóð innst í Fossárdal (64°46,14-14°37,19).
These routes start at the 4WD track in Fossárdalur valley (64°46.14-14°37.19).

36. Fossárdalur (valley) – Fljótsdalur (valley) 31 km 1-2 dagar/days
Gömul verslunarleið Fljótsdælinga til Djúpavogs. Farið er upp úr Fossárdal 
(64°46,14-14°37,19) og gengið austan við Líkárvatn yfir Búðatungur og um 
Hornbrynjuslakka niður að Sturluflöt í Fljótsdal (64°55,49-15°03,47).
This was formerly a route that the people of Fljótsdalur took to the trading post at 
Djúpivogur. Departing from Fossárdalur valley (64°46.14-14°37.19), hike NW. 
You should keep east of Líkárvatn, heading onward over the low-lying areas of 
Hornbrynjuslakki and finally descend to Sturluflöt farm (64°55.49-15°03.47) in 
Fljótsdalur.

38. Veturhúsaskarð (pass) 13 km 4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 700 m
Gömul alfaraleið á milli bæja í Hamarsdal og Fossárdal. Gengið er eftir slóð 
sem liggur inn Fossárdal meðfram Hæðalæk. Frá Víðidalshæðum er stefnan 
tekin á Veturhúsaskarð (64°44,55-14°40,40). Veturhúsaá er síðan fylgt niður 
að Steinarártungum, um Háubrún og loks er farið niður vestan við Steiná að 
Hamarsá. Gengið er niður meðfram henni að vegarslóð (64°41,06-14°38,21).
This used to be a common route between the valleys of Hamarsdalur and 
Fossárdalur. 
Walk up the track along the Hæðalækur stream. From Víðidalshæðir head for 
Veturhúsaskarð pass (64°44.55-14°40.40). Follow the Veturhúsaá river down 
along the slopes of Steinártungur descending Háabrún slope on the west side 
of Steiná river until you reach Hamarsá river. Follow the river eastward until you 
reach the vehicle track (64°41.06-14°38.21). 

52. Öxi – Fossárdalur (hiking/running route) 16 km
Um er að ræða göngu- og hlaupaleið þríþrautakeppninnar Öxi. Gengið er, eða 
hlaupið, um 6 km leið frá slóðanum sem liggur inn Fossárdal, upp úr dalnum og 
að Merkjahrygg á Öxi. Fyrsta grein þríþrautinnar er sjósund yfir botn Berufjarðar 
(700 m), í annarri grein er hjólað upp Öxi (13 km), síðan er umræddur leggur 
hlaupinn niður í Fossárdal og loks er hjólað út á Djúpavog (18 km).
This is the walking/running stretch of the Öxi triathlon. Starting from the vehicle 
track leading up Fossárdalur valley, the route takes you about 6 km up onto 
Merkjahryggur ridge, on Öxi. Before the running section, the triathlon involves 
swimming 700 m across the inner end of Berufjörður fjord and cycling 13 km up 
Öxi Road. The participants then run/walk this route from Merkjahryggur ridge, 
on Öxi, down into Fossárdalur valley. After the running, there is another 18 km 
of cycling to Djúpivogur village.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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12. Axlir, norðan við mynni Fossárdals (from the north end of Fossárdalur valley)
5 km 2.5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 100 m
Upphafsstaður er við gistihús á Eyjólfsstöðum. Gengið er norðaustur 
eftir Bæjarásnum norður fyrir Sandbrekkulæk, þaðan er svo gengið út á 
klettabrúnir og eftir þeim þar til komið er í svokallað Stórgrýti (klofa þarf 
yfir tvær girðingar á þessari leið). Í bakaleið er rétt að hækka sig upp á 
Nauthúshjalla sem liggur undir háum klettum og eftir honum heim undir 
Fossárdalsbæi (64°45,31,5-14°30,39,9). Önnur mjög stutt og falleg leið er 
merkt í Fossárklifum, en þar er svokallaður Arnarbólshjalli, 0,8 km, 15 mín. 
Upphafsstaður er melur, nyrst á neðsta hjalla í Fossárklifum (64°45,21,5-
14°28,52,1). Þaðan er gengið eftir götuslóða með fallegt útsýni yfir 
Berufjörðinn og Strandafjöllin. 
Leaving the Eyjólfsstaðir guesthouse, you head NE along the shoulder 
of Bæjarás. After passing the stream Sandbrekkulækur, you continue to 
the edge of the cliffs and follow them until reaching the rocks of Stórgrýti. 
This involves crossing two fences along the way. To return, it is best to 
go upwards onto the Nauthúshjalli shoulder, which lies beneath high 
cliffs, and follow it back to below the farmsteads in Fossárdalur valley 
(64°45.31.5-14°30.39.9). Another pretty, short route of only 15 min. goes 
along the shoulder Arnarbólshjalli and is 0.8 km long. At the northern end 
of the lowest shoulder (64°45.21.5-14°28.52.1) in the switchbacks going 
up into Fossárdalur, you will see a sign in a gravelly area where you can 
start walking along the old track, with its scenic view of the fjord and the 
mountains along its north shore. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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13. Hvítárdalur (valley) 6 km 2.5 klst/hrs 
Hækkun/Rise in elevation 560 m
Gangan hefst á gömlum vegarslóða beint upp af bænum Urðarteigi 
(64°42,99-14°24,07), upp í mynni Sauðdals. Þaðan er svo gengið 
inn fláa og inn í Hvítárdal. Úr Hvítárdal þarf að ganga niður skammt 
innan við Hvítá niður Brattasnið. Þetta er eina færa leiðin niður úr 
dalnum.

Start off on the old vehicle track just above Urðarteigur farm 
(64°42.99-14°24.07) and hike into the lower end of Sauðdalur valley, 
before following the slope into Hvítárdalur. There is only one good 
way back down from the other side of the valley, which involves 
crossing Brattasnið, just north of the Hvítá river.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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Upphaf gönguleiða er skammt innan við Merki (64°39,36-14°21,24).
These routes start just west of Merki farm (64°39.36-14°21.24).

18. Hálsar (ridge) 5.5 km 2.5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 160 m
Frekar létt ganga. Gengið er upp á Hálsa og farinn stuttur hringur 
um Hálsana. Þaðan er fallegt útsýni yfir Búlandsnes.
A fairly easy walk. You go up onto Hálsar ridge and make a short 
loop there. This route provides a panorama of the Búlandsnes 
peninsula.

19. Hálsfjall (mountain) 8 km 3-4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 400 m 
Frekar létt fjallganga. Útsýni yfir Hamarsfjörð og úteyjar er gott á 
þessari leið. Gengið er upp á Hálsa og sem leið liggur upp á Hálsfjall.
For a mountain climb, this is quite easy, and the view of the fjord to 
the south and the islands out to sea is exhilarating. You first go up 
onto Hálsar ridge and then head for the summit of Hálsfjall.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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Upphaf gönguleiða er við fjárrétt hjá Hamarsseli (64°39,58-
14°33,12). 
These routes start at the sheep pens SE of Hamarssel farm 
(64°39.58-14°33.12).

20. Klofskarð (pass) 10 km 4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 600 m
Gengið er út Selhjalla sem leið liggur út í Klofskarð (64°40,13-
14°27,38). Fallegur steinbogi er í Selhjallabrúnum upp af 
eyðibýlinu Hamri. Úr Klofskarði er gengið inn Ívarshjalla og 
síðan út Búlandsdal með Búlandsá.
Walk up on Selhjalli shoulder and along it to Klofskarð (64°40.13-
14°27.38), stopping to view the pretty stone arch at the edge of 
the shoulder, directly above the remains of Hamar farm. West 
of the pass, use the shoulder on that side, Ívarshjalli, to walk 
into and then down Búlandsdalur valley, following Búlandsá 
river.

21. Hrossatindur (peak) 16 km 8 klst/hrs Hæst/Max. altitude 1156 m
Gengið er eftir jeppaslóða sem liggur inn eftir eyrunum neðan 
við Hamarssel að Einstigi (64°40,17-14°35,00). Gott er að 
ganga upp með Langagili utanverðu. Þegar komið er upp undir 
efstu brúnir er léttara að ganga dálítið fjær gilinu. Þegar komið 
er upp á sléttlendi efst í Mótungum er tekinn sveigur til vesturs 
í skarð fyrir innan Hrossatind og þaðan út á tindinn (1156 m). 
A 4WD track on the river flats below Hamarssel brings you to 
where the stream out of Langagil gorge runs down at Einstigi 
(64°40.17-14°35.00). Staying just east of the gorge, head for 
the rim of the slopes above, whereupon it is easiest to keep 
somewhat away from the gorge. In the flatter Mótungur, you 
should veer westwards to use the pass west of Hrossatindur 
and go from there to the top (1156 m).

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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37. Hamarsfjörður (fjord) – Fljótsdalur (valley) 39 km 1-2 dagar/days
Gömul þjóðleið úr Hamarsdal (64°46,14-14°37,19). Leiðin liggur upp með 
Hamarsá, yfir Hæðafjall og áfram norður yfir Hraun, að Líkárvatni þar sem hún 
sameinast leið 36 úr Fossárdal til Fljótsdals. Gengið er yfir Búðatungur og um 
Hornbrynjuslakka niður að Sturluflöt í Fljótsdal (64°55,49-15°03,47).
This historical trail from Hamarsdalur valley (64°46.14-14°37.19), inland from 
Hamarsfjörður fjord, leads up the slopes of Hæðafjall and then north over the 
unpopulated expanse of Hraun until reaching Líkárvatn lake, where the path 
joins Rte 36. The trail heads onward over the low-lying areas of Hornbrynjuslakki 
and finally descends to Sturluflöt farm (64°55.49-15°03.47) in Fljótsdalur.

38. Veturhúsaskarð (pass) 13 km 4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 700 m
Gömul alfaraleið á milli bæja í Hamarsdal og Fossárdal. Gengið er upp með 
Hamarsá þangað sem Steiná fellur í hana (64°41,06-14°38,21). Farið er upp 
innan við Steiná og upp á Háubrún og þaðan um Steinártungur að Veturhúsaá. 
Ánni er síðan fylgt áleiðis upp í Veturhúsaskarð (64°44,55-14°40,40). Gengið er 
úr Veturhúsaskarði niður með Hæðalæk inn að jeppaslóð í Fossárdal (64°46,14-
14°37,19). 
This used to be a common route between the valleys of Hamarsdalur and 
Fossárdalur. Follow the Hamarasá river until you reach the Steiná river (64°41.06-
14°38.21). Hike up its inland side to the top of the first main slope, Háabrún, and 
then along the slopes of Steinártungur to the Veturhúsaá river. Follow the river 
into Veturhúsaskarð (64°44.55-14°40.40), on the north side of which you walk 
down along the Hæðalækur stream to reach a 4WD track in Fossárdalur valley 
(64°46.14-14°37.19).

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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Upphaf gönguleiða er rétt fyrir innan bæinn á Bragðavöllum.
These routes start just inland from Bragðavellir farm.

29a. Bragðavalladalur (valley) 30 km 1 dagur/days
Inn Bragðavalladal liggur slóði sem fær er stærri jeppum að sumarlagi. 
Ekki er ráðlagt að fara þá leið á minni fjórhjóladrifsbílum. Hinsvegar er 
alltaf hægt að ganga dalinn og er um 15 km ganga frá Bragðavöllum inn 
að Jökulgili. Hægt er að staldra við nokkra áhugaverða staði á leiðinni. 
Gamla brúin yfir Hamarsá var byggð 1915 og er með eldri bogabrúm á 
landinu. Snædalsfoss er í einni af þverám Bragðavalladals, Snædalsá og 
Einstigsfoss prýðir Hamarsána. Gangnamannakofi í Hamarsdal var byggður 
um 1965 af bændum á Bragðavöllum og Melrakkanesi. Jökulgil er stórt gil 
og mjög áberandi í landslaginu. Hér áður fyrr náði Þrándarjökull fram að 
Jökulgili og dregur það nafn sitt af því. Í dag er Þrándarjökull mun minni en 
hann var og því töluverð vegalengd frá gilinu inn að jöklinum.
The track leading up the valley can be used by high-clearance 4WDs in 
summer, but is not recommended for any lower vehicles at all. However, 
this does not prevent anyone from taking the 15 km walk from Bragðavellir 
farm to the Jökulgil ravine, enjoying several scenic spots along the way. 
Built in 1915, the old Hamarsá river bridge is one of Iceland’s oldest arched 
bridges, while two waterfalls, Snædalsfoss in the tributary Snædalsá and 
Einstigsfoss in the Hamarsá, are impressive. The sheepherders’ shelter 
was built by local farmers in 1965. The deep, very prominent Jökulgil ravine 
has jökull in its name because the ice of Þrándarjökull glacier once reached 
here but has since retreated far inland.

29c. Nóntindur (peak) 10 km 6 klst/hrs Hæst/Max. altitude 935 m
Fyrst er slóða sem liggur inn Bragðavalladalinn fylgt um hálfan kílómeter 
inn fyrir bæinn að Bragðavöllum. Síðan er haldið upp Sniðafjall (14°31,42-
64°38,23). Hægt er að sveigja aðeins innar að Snædalsánni á leiðinni 
og skoða Snædalsfoss. Þegar upp á brún er komið er haldið áleiðis inn 
Snædal í vestsuðvestur, þar til að Nóngil sést, en það er mjög áberandi í 
landslaginu. Farið er upp með Nóngili að austanverðu allt upp í Nónbotn og 
þaðan upp á tindinn. 
Head up the main valley on a vehicle track for about half a kilometre before 
starting up the Sniðafjall slopes (14°31.42-64°38.23), though you might 
first decide to walk a bit farther for views of Snædalsfoss waterfall. Having 
climbed up onto the ridge, walk WSW along the Snædalur valley slopes 
until you see the prominent Nóngil ravine. Go east of it up to the flatter area 
of Nónbotn, from where you can tackle the summit. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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Upphaf gönguleiða er við vegamótin að Bragðavöllum (14°29,54-64°38,32).
These routes start at the turn-off to Bragðavellir farm (14°29.54-64°38.32).

22. Krákhamarstindur / Hnúta (peaks) 9 km 3-4 klst/hrs 
Fyrst er gengið til suðausturs um sund og upp þar sem Knarrarósará 
fellur fram af Arabólshjalla (14°29,23-64°37,52). Síðan er hjallanum 
fylgt út á Hnútu og þaðan áfram upp á Krákhamarstind.
Walk southeast along fairly level stretches, then up where the stream 
Knarrarósará descends from Arabólshjalli shoulder (14°29.23-
64°37.52). Stay on it going east onto the lower peak of Hnúta before 
continuing your climb onto Krákhamarstindur peak.

29b. Borgarfellstindur (peak) 12 km 3-4 klst/hrs Hæst/Max. altitude 866 m 
Gengið er til suðurs meðfram girðingu og síðan upp með Selá og henni 
fylgt nokkurnveginn þar til að komið er upp í um 700 m hæð. Þá er 
snúið til suðsuðausturs og gengið fram á Borgarfellstind.
Follow the fence southwards, then the Selá stream to an altitude 
of about 700 m. You then turn to the SSE and hike up towards the 
Borgarfellstindur peak.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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22. Krákhamarstindur / Hnúta (peaks) 9 km 3-4 klst/hrs 
Upphaf gönguleiðar er við afleggjara að sjónvarpshúsi 
við Melrakkanes (64°35,91-14°26,05). Fyrst er gengið 
til norðausturs þar til komið er upp á Neðrafjall. Þaðan 
er sveigt til norðurs að Krákhamarsbotnum (64°36,79-
14°27,75). Frá Krákhamarsbotnum er hægt að ganga til 
vesturs á Krákhamarstind (737 m) eða til austurs á Hnútu 
(460 m). 

This route starts at the turn-off to the transmission tower 
on Melrakkanes peninsula (64°35.91-14°26.05). After 
hiking northeast onto the lower Neðrafjall mountain, veer 
north to the upland basin of Krákhamarsbotnar (64°36.79-
14°27.75), where you can again choose between 
Krákhamarstindur (737 m) to the west or Hnúta (460 m) 
to the east. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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23. Tröllatjörn (pond) 
Gengið er inn grjótgarðinn sunnan við brúna yfir 
Geithellaá. Þaðan er gengið yfir svokallaðan Múlahrygg 
framhjá gömlu brúnni inn með gamla árfarveginum að 
Tröllatjörn og fallegum steinboga sem er innst í gilinu.
Walk along the rock embankment south of the bridge 
over the Geithellaá river. Next, walk over Múlahryggur 
ridge past the old bridge and up the former river bed to 
Tröllatjörn and the fascinating stone arch at the upper 
end of the gorge. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.

Deildu myndum frá upplifun þinni
Share photos of your experiences  
#djupivogur  #easticeland
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24. Goðatindur (peak) 7 km 3-4 klst/hrs
Gengið frá Múla (64°34,82-14°36,85) upp með 
Bæjargili innanverðu upp á Breiðafjall. Þaðan eftir 
háhryggnum á Goðatind (824 m). Mjög fallegt útsýni 
er af tindinum. 

Start off at Múli farm (64°34.82-14°36.85) and hike 
up Breiðafjall mountain along the landward side of 
Bæjargil gorge. Next, follow the crest of the ridge to 
Goðatindur (824 m) to enjoy the wonderful view. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.

Deildu myndum frá upplifun þinni
Share photos of your experiences  
#djupivogur  #easticeland
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39. Sunnutindur (peak) / Þrándarjökull (glacier) 19.5 km 
8-10 klst/hrs Hæst/Max. altitude  1248 m
Fjallgangan hefst við grónar brekkur utan við ána Sunnu (64°46,14-
14°37,19) og stefnan tekin á Hvannabrúnir. Þaðan er gengið að 
rótum Sunnutinds og síðan sveigt með fjallinu að jaðri Þrándarjökuls. 
Frá jöklinum er beygt til suðurs fram á tindinn. Hægt er að komast á 
Þrándarjökul frá Sunnutindi en fara þarf varlega á jöklinum.

The climb starts on the vegetated slopes just east of the river Sunna 
(64°46.14-14°37.19). First head for the top edge of the slopes, called 
Hvannabrúnir, then for the foot of Sunnutindur, where you curve along 
the slopes to the edge of Þrándarjökull. From the glacier you turn 
southwards for the peak. You can also walk onto Þrándarjökull from 
Sunnutindur, but you will need to exercise caution.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.

Deildu myndum frá upplifun þinni
Share photos of your experiences  
#djupivogur  #easticeland
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Upphaf gönguleiða er við ferðamannaskálann að Leirási 
(64°39,05-14°57,67).
These routes start at the hikers’ hut at Leirás ridge (64°39.05-
14°57.67).

41. Múladalur (valley) – Kollumúlavatn (lake) 13 km 4 klst/hrs 
Gengið er upp úr Múladal um Háás og haldið þaðan að 
Hnútuvatni. Farið er yfir Víðidalsá á Norðlingavaði og út yfir 
Kollumúlaheiði að Egilsseli við Kollumúlavatn (64°36,68-
15°08,75).
Walk up from Múladalur valley over Háás ridge and head for 
Hnútuvatn lake. Cross the Víðidalsá river at Norðlingavað ford 
and go south through the Kollumúlaheiði area until you reach 
the Egilssel hut by Kollumúlavatn (64°36.68-15°08.75).

42. Múladalur (valley) – Grund (farm ruins) – Kollumúlavatn (lake) 
14.5 km 4-5 klst/hrs 
Gengið er upp úr Múladal um Háás og haldið þaðan að 
Hnútuvatni. Gengið er eftir börmum Þverárgljúfurs þar til komið 
er að eyðibýlinu Grund. Frá Grund er stuttur spotti að Egilsseli 
við Kollumúlavatn (64°36,68-15°08,75).
Ascend from Múladalur valley over Háás ridge and pass 
Hnútuvatn lake. Follow the brink of Þverárgljúfur gorge until you 
reach the farm ruins of Grund. From Grund you walk onwards 
to Egilssel hut by Kollumúlavatn (64°36.68-15°08.75).

42b. Hofsjökull (glacier) 12 km 4 klst/hrs Hæst/Max. altitude 1180 m
Gengið út af leið 41/42, upp Sker og á Hofsjökul (1180 m). 
Fara skal með gát þegar gengið er á jökulinn.
This detour from Rte 41/42 has Hofsjökull (1180 m) as its 
destination. Ascend via Sker but be careful when hiking onto 
the glacier.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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30. Svínabeinstindur (peak) 10 km 5 klst/hrs Hæst/Max. altitude 801 m

Ágætt er að hefja gönguna skammt sunnan við 
Hofsárbrú (64°32,71-14°35,70) en gengið er upp 
með svokölluðu Grjótárgili og út á Kjölfjall. Þaðan er 
þægileg leið upp á Svínabeinstind (801 m).

It is good to begin this hike just south of the bridge 
over Hofsá river (64°32.71-14°35.70). After following 
the gorge Grjótárgil, curve up onto Kjölfjall, which will 
give you good access to Svínabeinstindur (801 m).

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.

Deildu myndum frá upplifun þinni
Share photos of your experiences  
#djupivogur  #easticeland
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Upphaf gönguleiða er innan við bæinn Stórhól. 
These routes start slightly west of Stórhóll farm.

25. Flugustaðadalur (valley) 25 km 1 dagur/day 
Gengið er áleiðis inn Flugustaðadal. Stutt leið er að Flugustaðahellum sem 
skemmtilegt er að skoða. Á móts við eyðibýlið Tunguhlíð er stefnan tekin 
norður yfir kvíslar Flugustaðaár (64°32,98-14°44,69). Frá Tunguhlíð er 
haldið áfram inn að Markúsarseli. Falleg og þægileg gönguleið liggur síðan 
þaðan inn dalinn að Afréttargili. Frá Tunguhlíð má fara af leið 25 inn á leið 
26, sem liggur að Stórafossi í Hofsdal. Leið 27 liggur einnig út af leið 25, 
nokkru fyrir innan Tunguhlíð og upp á Tungukoll (377 m).
Start up the Flugustaðadalur valley from slightly west of Stórhóll farm. It’s 
worth taking the short extra walk to the Flugustaðir caves. When opposite 
the ruins of Tunguhlíð farm below the end of Hofstunga ridge, head over 
the branches of the Flugustaðaá river (64°32.98-14°44.69) and then walk 
up the valley between the ruins of that farm and the next, Markúsarsel. 
The rest of the valley to Afréttargil gorge provides an easy stroll in beautiful 
scenery. From Tunguhlíð you may choose to take Rte 26 to Stórifoss 
waterfall in Hofsdalur valley. Rte 27 also bends off from Rte 25, taking you 
to Tungukollur peak (377 m)

28. Tvímenningar (peak) 13 km 5 klst/hrs Hæst/Max. altitude 898 m
Nokkuð krefjandi gönguleið. Gengið er inn eftir hlíðinni og stutt leið er úr 
dalbotninum að Flugustaðahellum sem skemmtilegt er að skoða. Hægt er 
að keyra inn aurana að Hakagili en velja þarf leiðina út frá aðstæðum við 
ána. Fært öllum fjórhjóladrifsbílum. Gengið er upp innan við Hakagil og 
stefnan tekin á Tvímenninga (898 m), en þaðan er mjög gott útsýni. Hægt 
er að lengja leiðina og halda frá Tvímenningum niður í Starmýrardal og 
tengjast þá leið 32.
Besides this rather challenging route, you could take the short walk from 
the inner end of the valley to the Flugustaðir caves. Walk along the foot of 
the slope. The gravel flats formed by the river are actually accessible to any 
4WD vehicle, so if you are careful and understand the changing channels 
you can drive all the way to Hakagil gorge. In any case, hike up along 
the west side of Hakagil to reach the panoramic view from Tvímenningar 
(898 m). From there, you might lengthen your hike by heading down into 
Starmýrardalur valley and onto Rte 32.

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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Upphaf gönguleiða er við Tunguhlíð.
These routes start at the ruins of Tunguhlíð farm.

26. Tunguhlíð (ruins) – Stórifoss (waterfall) – Markúsarsel (ruins) 12 km 3-4 
klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 330 m
Gengið er ýmist áfram inn Flugustaðadal þar til komið 
er að Markúsarseli, eða inn Hofsdal að Stórafossi. Frá 
hvorum staðnum er svo gengið yfir Hofstungu. Þægileg 
gönguleið milli þessara fallegu dala.
You can choose between either keeping to 
Flugustaðadalur valley until you reach Markúsarsel, or 
going past the end of the Tungukollur ridge and into 
Hofsdalur valley until you reach Stórifoss waterfall. From 
either Markúsarsel or Stórifoss, hike over Hofstunga 
ridge. This is a pleasant trip between two beautiful 
valleys.

27. Tungukollur (peak) 17 km 5-6 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 350 m
Gengið er inn með Tungusporði áður en lagt er á 
Tungukoll (377 m). Frá Tungukolli er gott útsýni yfir 
Hofsdal og Flugustaðadal. 
Walk west below the end of the ridge, Tungusporður, 
before climbing up onto Tungukollur (377 m), which will 
provide you with a fine view of two valleys, Hofsdalur 
and Flugustaðadalur. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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Upphaf gönguleiða er við Stórafoss í Hofsdal.
These routes start at Stórifoss waterfall in Hofsdalur valley.

26. Stórifoss (waterfall) – Markúsarsel (ruins) – Tunguhlíð (ruins) 12 km 
3-4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 330 m
Gengið er yfir Hofstungu og niður í Flugustaðadal að Markúsarseli. Þægileg 
gönguleið milli þessara fallegu dala. Hægt er að ganga til baka út með 
Flugustaðaá norðanverðri að Tunguhlíð, fyrir Tungukoll og inn Hofsdal 
upp með Hofsá sunnanverðri.
Hike over Hofstunga ridge and down into Flugustaðadalur valley to the 
ruins of Markúsarsel. You can complete this pleasant trip between two 
beautiful valleys by following the north bank of Flugustaðaá river, going 
past the end of the Tungukollur ridge and walking up along the south bank 
of Hofsá river. 
 

53. Hofsdalur – Grund (farm ruins) – Kollumúlavatn (lake) 1 dagur/day 18 km
Gengið frá Stórafossi innarlega í Hofsdal eftir göngugötum meðfram Hofsá. 
Þegar komið er í Innribót er farið yfir Hofsá þar sem best hentar. Þaðan er 
gengið utan og upp með Jökulgili í áttina að Víðidal. Farið er upp gegnum 
Sandhóla í skarðinu milli Hofsjökuls og Tungutinda. Frá Sandhólum er 
gengið inn Dagmálahlíðar í áttina að eyðibýlinu Grund í Víðidal. Vað 
yfir ána liggur framan við túnið við Grund. Lokaáfanginn liggur frá 
Grund að Egilsseli við Kollumúlavatn (64°36,68-15°08,75).
Starting in the upper part of Hofsdalur at Stórafoss waterfall, use 
the sheepherders’ paths along the Hofsá river. In the Innribót area, 
look for a suitable place to cross the Hofsá, then hike up along 
the east side of Jökulgil ravine towards Víðidalur valley. Having 
walked up through the Sandhólar hills, located in the pass between 
Hofsjökull glacier and the Tungutindar peaks, you continue along the 
Dagmálahlíðar slopes towards the farm ruins of Grund in Víðidalur. 
You can wade the river by the old farm hayfield, then finish by walking 
from the ruins to the Egilssel mountain hut by Kollumúlavatn lake 
(64°36.68-15°08.75).

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.

Deildu myndum frá upplifun þinni
Share photos of your experiences  
#djupivogur  #easticeland
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Upphaf gönguleiða er við hringveginn nærri Starmýri í Álftafirði (64°31,70-14°32,55).
These routes start at Ring Road 1 close to Starmýri farm in Álftafjörður (64°31.70-
14°32.55).

31. Lónsheiði (pass) 14 km 4 klst/hrs Reiðleið/Riding route
Gamli þjóðvegurinn liggur um Lónsheiði. Gengið er eftir gamla veginum suður í 
Lón þar til komið er niður á hringveginn vestan við bæinn Vík (64°26,23-14°39,85). 
Vegurinn um Lónsheiði er fær vel útbúnum jeppum, en víða er þó runnið úr honum.
The main road along the east coast once crossed over Lónsheiði, and you can 
hike on this old road from Ring Road 1 close to Starmýri farm in Álftafjörður to 
reach the Ring Road again farther south, just west of Vík farm in Lón (64°26.23-
14°39.85). Although many parts of the road have been washed away, well-
equipped 4WDs can also travel this route. 

32. Starmýrardalur (valley) 10 km 3 klst/hrs 
Lagt er af stað af gönguleiðinni um Lónsheiði (64°30,17-14°36,45) við mynni 
Starmýrardals. Best er að fylgja ánni inn dalinn. Starmýrardalur er fallegur og 
grösugur dalur sem er u.þ.b. 8 km langur. Létt gönguleið. Hægt er að lengja 
leiðina og þyngja með því að halda áfram upp með Bótarfelli, upp á Tvímenninga 
og þaðan niður í Flugustaðadal og tengjast þá leið 28.
Depart on this easy walk from the Lónsheiði trail (64°30.17-14°36.45) at the foot of 
the valley, preferably following the river as you go. Starmýrardalur, which is around 
8 km long, is scenic and has lush vegetation. You might lengthen your hike and 
make it more challenging by continuing up along the slopes of Bótarfell and onto 
Tvímenningar peak, from where you could proceed down into Flugustaðadalur 
valley, thus joining Rte 28.

33. Lónsheiði (pass) – Snjótindur (peak) – Þvottá (river) 9 km 3-4 klst/hrs 
Gengið eftir gamla hringveginum yfir Lónsheiði (64°28,18-14°37,20). Þaðan er 
farið upp á Hvaldalsvarp og áfram í beinni sjónlínu upp á Snjótind (713 m), en 
þaðan er mjög gott útsýni. Frá Snjótindi er gengið um Kyrfugilsheiði og niður 
að Svarthömrum og Svarthamarsvatni. Síðan er gengið niður með Þvottá að 
minnismerki um kristnitökuna þar sem leiðin endar við hringveg (64°30,41-
14°29,69). 
Having first taken the old road up onto Lónsheiði (64°28.18-14°37.20), you leave 
it to hike into the pass of Hvaldalsvarp and continue straight up for the summit 
of Snjótindur (713 m). After enjoying the fabulous view there, you hike over the 
Kyrfugilsheiði area and down to the basalt columns of Svarthamrar and the lake 
there. Finally, you follow the Þvottá river to the monument, right beside the Ring 
Road (64°30.41-14°29.69), which commemorates the beginning of Christianity 
in Iceland. 

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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33. Þvottá (river) – Snjótindur (peak) – Lónsheiði (pass) 
9 km 3-4 klst/hrs 

Farið er frá minnismerkinu um kristnitöku á Íslandi við 
hringveg (64°30,41-14°29,69). Gengið er upp með Þvottá að 
Svarthömrum og Svarthamarsvatni. Farið er um Kyrfugilsheiði 
og upp á Snjótind (713 m), en þaðan er mjög gott útsýni. Gengið 
er um Hvaldalsvarp til að komast inn á gamla hringveginn sem 
liggur um Lónsheiði (64°28,18-14°37,20). Honum er fylgt til 
norðurs þar til komið er aftur inn á hringveginn nærri Starmýri í 
Álftafirði (64°31,70-14°32,55).
Starting off from the monument which commemorates the 
beginning of Christianity in Iceland (64°30.41-14°29.69), follow 
the Þvottá river up to the basalt columns of Svarthamrar and 
the lake there. Hike over the Kyrfugilsheiði area to the summit 
of Snjótindur (713 m). After enjoying the fabulous view there, 
continue your hike into the pass of Hvaldalsvarp and on to the 
old road leading over Lónsheiði (64°28.18-14°37.20). Follow 
the road north until you reach the Ring Road 1 close to Starmýri 
farm in Álftafjörður fjord (64°31.70-14°32.55).

Deildu myndum frá 
upplifun þinni
Share photos 

of your experiences
#djupivogur 
#easticeland

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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34. Snjótindur (peak) 5.5 km 2 klst/hrs 
Lagt er af stað frá Fauskaseli (64°29,02-14°29,65). Gengið upp 
með Fauská, í Hestabotna og þaðan í norður meðfram Snjótindi 
upp á Kyrfugilsheiði og þaðan á tindinn. Útsýni af Snjótindi (713 m) 
er mikið og fagurt. Hægt að ganga sömu leið til baka en einnig má 
fylgja leið 33, annað hvort niður að Þvottá (64°30,41-14°29,69) eða 
Starmýri í Álftafirði (64°31,70-14°32,55), eða ganga leið 31 eftir 
gamla veginum suður í Lón (64°26,23-14°39,85). 

Starting off at the ruins of Fauskasel (64°29.02-14°29.65), walk up 
the Fauská river and into the heights of the Hestabotnar valley, 
where you go north, skirting the east side of Snjótindur mountain to 
reach the highland area of Kyrfugilsheiði. This is where you should 
approach the peak (713 m), which will give you a magnificent view. 
Afterwards you can go back the same way or take either Rte 33, 
ending on Ring Road 1 either by Þvottá river (64°30.41-14°29.69) 
or close to Starmýri farm (64°31.70-14°32.55) in Álftafjörður fjord, 
or Rte 31, leading you south the old road to reach the Ring Road 1 
again farther south, just west of Vík farm in Lón (64°26.23-14°39.85).
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Share photos 

of your experiences
#djupivogur 
#easticeland

Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan fatnað. 
• Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm clothing with you. 
• Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.
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